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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ   ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ 

(ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ) 

για το ∆.Σ. της ΕΛΜΕ 

  
1. Αξούριστου Χαρά            5ο Λύκειο Βέροιας 

2. Βεργιώτη Μαρία             Εσπερινό ΓΕΛ Βέροιας 

3. Γιαννάκη Αγγελική          Μουσικό Γυμνάσιο 

4. Γκαλίτσιου Γιάννα          2ο Λύκειο Βέροιας  

5. Καλογερή Μαρία            1ο Λύκειο Βέροιας  

6. Κουτρουμπάκης Κώστας    Γυμνάσιο Ριζωμάτων  

7. Λιακάκος Θεόδωρος       1ο Γυμνάσιο Βέροιας  

8. Μόσχος Αλέκος                ΕΠΑ.Λ. Βέροιας  

9. Μπακλέση Πηνελόπη      ΕΠΑ.Λ. Βέροιας  

10. Μπέκης Νίκος                1ο Λύκειο Βέροιας  
   

 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

Επισκεφθείτε το ιστολόγιο του  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

 (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ) 

 Θα βρείτε : 
 Εκπαιδευτικά Νέα 
 Νέα από την ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ 
 Γενικότερα νέα που μας αφορούν 
 Σχόλια, Άρθρα και Κριτικές 
 Συμμετοχή των επισκεπτών με σχόλια και άρθρα 

Το Ελεύθερο, Ανεξάρτητο βήμα όλων μας 
 httρ://anexartitosima.wordpress.com  

 Την Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 
στον κινηματογράφο «ΣΤΑΡ» η 
ΕΛΜΕ Ημαθίας πραγματοποιεί 
την ετήσια, τακτική, εκλογοαπο-
λογιστική Γενική Συνέλευση των 
μελών της. Η συνέλευση θα αρχί-
σει περίπου στις 9.30 πμ και γύρω 
στις 2 μμ θα αρχίσει η ψηφοφορία 
για την εκλογή του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου στο κτίριο του 
4ου Γυμνασίου Βέροιας. 
  Ως πολίτες, εργαζόμενοι, ως 
έλλογα κοινωνικά όντα, βιώνουμε 
την πιο δύσκολη περίοδο της με-
ταπολιτευτικής μας ιστορίας. Στις 
συνθήκες αυτές η συσπείρωση 
στα συνδικάτα, ιδιαίτερα στα 
πρωτοβάθμια, είναι μια πρώτη 

σημαντική γραμμή άμυνας στη 
λαίλαπα, που έχουν εξαπολύσει 
εναντίον μας ντόπιοι και ξένοι 
κεφαλαιούχοι με τους πολιτικούς 
τους εκπροσώπους, τους τεχνο-
κράτες τους, τους δημοσιογρά-
φους τους. 
     Η δύναμή μας, πέρα από το 
δίκιο μας, είναι ο μεγάλος αριθμός 
μας: 120 χιλιάδες εκπαιδευτικοί 
με τις οικογένειές τους, δεν είναι 
καθόλου ευκαταφρόνητος και 
αμελητέος αριθμός ανθρώπων.         
    Όμως η δύναμη αυτή για να 
«ζωντανέψει», να εκφραστεί απο-
τελεσματικά, να γίνει πραγματικό  

Συνέχεια στη σελ. 4                            

ΑΓΩΝΑΣ  ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ   
ΜΟΝΟ  Η  ΑΠΕΡΓΙΑ! 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012:  
Ληστρικός για τους εκπαιδευτικούς και την 
κοινωνία – Χαριστικός για τις τράπεζες και 

το κεφάλαιο  

     Ο προϋπολογισμός που κατέ-
θεσε η συγκυβέρνηση του ΠΑ-
ΣΟΚ – ΝΔ – ΛΑΟΣ, ο προϋπολο-
γισμός του μαύρου μετώπου εξου-
σίας, οδηγεί κάτω ακόμα και από 
τα έσχατα όρια επιβίωσης σημα-
ντικά τμήματα της κοινωνίας και 
στη φτώχεια την πλειοψηφία του 
κόσμου της εργασίας. Στο όνομα 
της εξυπηρέτησης των κάθε εί-
δους απεχθών δανειακών συμβά-
σεων ένας ληστρικός προϋπολογι-
σμός περιγράφει την τακτική για 
την εξασφάλιση των κερδών του 
κεφαλαίου την επόμενη χρονιά.    
     Από κοντά τα εξαπτέρυγα των 

ΜΜΕ που υπερθεματίζουν και 
τρομοκρατούν με ψευτιές ολκής 
περί αδυναμίας πληρωμής μισθών 
και συντάξεων και ο ΣΕΒ και οι 
λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις 
που βλέπουν περιχαρείς τις διαρ-
θρωτικές αλλαγές που χαμηλώ-
νουν έως εξαφάνισης το κόστος 
εργασίας. 

Χρέος και έλλειμμα δεν 
είναι δικά μας : Ένα    

απλό μάθημα πολιτικής 
οικονομίας 

    Ως δημοσιονομικούς στόχους η    
                           Συνέχεια στη σελ.6  

Η συγκυβέρνηση του μαύρου μετώπου, με επικεφα-
λής έναν τραπεζίτη, δεν δικαιούται να καταρτίζει 

προϋπολογισμό  

 Η μαζική συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της 
ΕΛΜΕ δίνει πολλά μηνύματα προς όλες τις  

κατευθύνσεις  

Σκίτσο Γ. Καλαϊτζή 

ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ  
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 170.000  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   στη σελίδα 8 
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Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ 
Ο ψαράς                    
και η μουσική του 
      Ένας ψαράς που νοιαζόταν 
περισσότερο για τη μουσική του 
παρά για τα δίχτυα του είδε ψάρια 
στη θάλασσα κι άρχισε να παίζει 
το φλάουτο του. 
     Νόμισε πως θα έβγαιναν έξω 
στην ακτή και θα πηδούσαν στο 
δίχτυ του, αλλά απογοητεύτηκε 
όταν κατάλαβε ότι τα ψάρια δε 
συμμορφώνονταν.  
    Αποφάσισε λοιπόν να ρίξει το 
δίχτυ του και έπιασε αρκετά. Α-
φού τα έβγαλε στην ακτή τα     
ψάρια άρχισαν να να χορεύουν 
και να πηδούν και τότε είπε ο ψα-
ράς: “αφού δε χορεύατε όταν 
έπαιζα φλάουτο, τώρα δε με συ-
γκινεί ο χορός σας”. 
    Συμπέρασμα: Θέλει μεγάλη 
δεξιότητα να κάνεις το σωστό την 
κατάλληλη στιγμή. 

Ο σκύλος και η σκιά. 
     Μια φορά ένας σκύλος που 
είχε κλέψει ένα κομμάτι κρέας 
από το κρεοπωλείο διέσχιζε ένα 
ποτάμι στο δρόμο για το σπίτι του 
όταν είδε τη σκιά του να αντανα-
κλάται στο βυθό από κάτω.  
    Νομίζοντας πως ήταν άλλο 
σκυλί με άλλο κομμάτι κρέας στο 
στόμα, αποφάσισε να αρπάξει και 
το άλλο κομμάτι κρέας.  
    Μόλις βούτηξε να πιάσει τον 
θησαυρό, από κάτω, όμως, άφησε 
από το στόμα το το κομμάτι που 
κρατούσε κι έτσι τα έχασε όλα. 
    Συμπέρασμα: Θα χάσεις την 
ουσία αν προσπαθείς να πιάσεις 
τις “σκιές”. 

Το γουρούνι και τα 
πρόβατα 
      Ένα μικρό γουρούνι, ελπίζο-
ντας να αποφύγει το σφαγείο, 
εγκαταστάθηκε στη στάνη με τα 
πρόβατα. Μια μέρα ο τσοπάνης το 
άρπαξε κι αυτό άρχισε να τσιρίζει 
και να χτυπιέται για να ξεφύγει.         
      Τα πρόβατα το μάλωσαν που 
έκανε τόση φασαρία και του εί-
παν: “Ο αφέντης συχνά μας πιάνει 
κι εμάς αλλά δεν μας βλέπεις να 
φωνάζουμε και να κλαίμε”. 
     “Αλήθεια” απάντησε το γου-
ρουνάκι, “αλλά η κατάστασή μας 
δεν είναι η ίδια. Εσάς σας πιάνει 
για το μαλλί σας ενώ εμένα για το 
τηγάνι του”.  

Πριν μερικές εβδομάδες 
λάβαμε ένα email από την διαδι-
κτυακή κοινότητα Avaaz. Αναφέ-
ρονταν στις προσπάθειες ελέγχου 
του διαδικτύου από τις ΗΠΑ. Α-
κολουθούν μερικά χαρακτηριστι-
κά σημεία:                                                 

“Αυτή τη στιγμή το Αμερι-
κάνικο Κογκρέσο συζητά ένα νόμο, 
που θα τους δίνει τη δύναμη να 
λογοκρίνουν το Παγκόσμιο Διαδί-
κτυο, δημιουργώντας μια μαύρη 
λίστα, που θα μπορούσε να στοχο-
ποιήσει τα Youtube, wikileaks, 
ακόμα και ομάδες όπως η Avaaz.  
Υπό το νέο νόμο, οι ΗΠΑ θα μπο-
ρούσαν να αναγκάσουν τους παρο-
χείς ίντερνετ να μπλοκάρουν κάθε 
σελίδα ύποπτη για παραβίαση νό-
μων για πνευματική ιδιοκτησία, για 
σήμα κατατεθέν ή ακόμη κάθε 
ιστοσελίδα, που δεν θα μπορούν 
να αστυνομεύουν επαρκώς τις 
δραστηριότητες των χρηστών 
της... 
...Για χρόνια η Αμερικάνικη κυ-
βέρνηση έχει καταδικάσει χώρες 
όπως η Κίνα και το Ιράν για απα-
γορεύσεις στη χρήση του 
ίντερνετ. Τώρα όμως η εφαρμογή 
των νέων νόμων λογοκρισίας 
μπορεί να είναι πολύ χειρότερη, 
μπλοκάροντας αποτελεσματικά 
σελίδες από κάθε χρήστη σε όλο 
τον κόσμο.” 
 Η συγκεκριμένη επιστολή 
μας θύμισε ένα δικό μας κείμενο, 
που αναρτήσαμε στο blog μας 
(4/9/2011), αναφορικά με τις απει-
λές για περιορισμούς στα blog 
από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
μέσω του υπουργού κ. Μ. Παπαϊ-
ωάννου. 

1. Όχι δεν δώσαμε εμείς 
γραμμή στην Avaaz, για το συγκε-
κριμένο κείμενο. 

2. Δεν πιστεύουμε να 
έδωσε γραμμή η ελληνική κυβέρ-
νηση (η όποια κυβέρνηση. Έχει 
καμία διαφορά;) στο Αμερικάνικο 
Κογκρέσο για την ψήφιση του 
νόμου λογοκρισίας του ίντερνετ.  

3. Απλά για τους απαντα-
χού της γης (νέο)φιλελεύθερους η 
δημοκρατία είναι καλή όσο εξυ-
πηρετεί τα συμφέροντά τους. 
Όταν αυτό δεν γίνεται φροντίζουν 
να την επαναφέρουν στο σωστό 
(νέο)φιλελεύθερο δρόμο.             

. 

 Φέτος, για πρώτη φορά σε 
τέτοια έκταση, εκδηλώθηκε μια 
ανεξήγητη επιθετικότητα του Υ-
πουργείου Παιδείας και της κ. 
Διαμαντοπούλου εναντίον των 
εκπαιδευτικών, των συνεργατών 
της τάχα μου, στο κρίσιμο θέμα 
των αποσπάσεων. Η υπουργός 
αρνήθηκε να πραγματοποιήσει 
αποσπάσεις εκπαιδευτικών από 
ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, παρόλο που 
υπήρχαν λειτουργικά κενά, ενώ οι 
ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμε-
νες είχαν όλα τα κριτήρια (πολλά 
χρόνια υπηρεσίας, οικογένεια με 
ανήλικα παιδιά, συνυπηρέτηση 
κ.τ.λ.) που όχι μόνο δικαιολογού-
σαν, αλλά έκαναν επιτακτική την 
ανάγκη της απόσπασης. 
 Οι αποσπάσεις που έγιναν 
ήταν ελάχιστες, πολλές με όχι 
διαφανή κριτήρια, κάποιες επιλε-
κτικές, με αποτέλεσμα να μείνουν 
κενές θέσεις και να προσλαμβάνο-
νται αναπληρωτές ,ενώ το φυσιο-
λογικό και το πρέπον θα ήταν να 
προηγηθούν οι αποσπάσεις. Και 
όλα αυτά τη στιγμή που και οι 
κατά τόπους ΕΛΜΕ, αλλά και 
κεντρικά η ΟΛΜΕ επανειλημμένα 
είχαν επισημάνει το πρόβλημα και 
ζήτησαν μια φυσιολογική, ανθρώ-
πινη λύση ώστε να μην χωρίσουν 
οικογένειες και να μην υπάρχουν 
διπλά σπίτια, διπλά έξοδα, διπλή 
ταλαιπωρία, ιδιαίτερα στις σημε-
ρινές δύσκολες συνθήκες. Όμως η 
κ. Διαμαντοπούλου κώφευσε προ-
κλητικά! Αυτό μόνο ως εκδικητι-
κότητα και μίσος μπορεί να ε-
κληφθεί! Κυρία Διαμαντοπούλου, 
για άλλη μια φορά, η χαιρεκακία 
και η αλαζονεία, σας οδηγεί να 
διαπράττετε ύβρη! Και σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις η τίσις, η νέμεσις 
δεν αργεί… 
  

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 
ΧΩΡΙΖΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΙ ΥΒΡΗ! 

Με την ευκαιρία:  
Ο συνδικαλισμός είναι εθελοντική προσφορά, που διαπνέεται από τις 
αξίες και τα ιδανικά της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, της υπε-
ράσπισης των συμφερόντων των εργαζόμενων και της ευρύτερης 
κοινωνίας. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει χώρος και δραστηριότη-
τα, συνειδητά ή ασυνείδητα, άμεσα ή έμμεσα, εξυπηρέτησης προσω-
πικών αναγκών και επιδιώξεων για τους συνδικαλιστές. Κατανοούμε 
την ανάγκη του οποιουδήποτε και της οποιασδήποτε, ιδιαίτερα στις 
σημερινές δύσκολες συνθήκες να θέλουν αποσπάσεις κοντά στις οικο-
γένειές τους. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει, δεν επιτρέπεται να γίνε-
ται πατώντας στην συνδικαλιστική ιδιότητα.  Το λέμε καθαρά και 
ξάστερα  προς κάθε κατεύθυνση: Η εκλογή σε οποιοδήποτε συνδικα-
λιστικό όργανο σωματείου ή και τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέ-
πεται να αποτελεί κριτήριο απόσπασης.  

Παγκόσμια  
λογοκρισία 

 Μαζί με το κλείσιμο των 
αθλητικών σχολείων, τις καταργή-
σεις– συγχωνεύσεις 1000 σχολεί-
ων, το πάγωμα των διορισμών, 
την κατάργηση των Σχολικών 
Επιτροπών και τις αντίστοιχες 
περικοπές των λειτουργικών δα-
πανών, έφθασε και το τέλος της 
«Πρόσθετης Διδακτικής Στήρι-

ξης»  και τη διατήρησή της μόνο 
στα δυσπρόσιτα σχολεία, για τους 
μαθητές της Γ΄ Λυκείου και με 
αυστηρούς  όρους παρακολούθη-
σης (όριο απουσιών).  
 Ας σημειωθεί ότι οι συνά-
δελφοι που δούλεψαν στην Π.Δ.Σ. 
έχουν προσφύγει στα δικαστήρια 
για τα δεδουλευμένα των δύο τε-

λευταίων χρόνων που δεν έχουν 
καταβληθεί. 
 Το ΥΠΔΒΜΘ δεν έχει 
χρήματα για την Π.Δ.Σ. και για 
την πληρωμή των δεδουλευμένων, 
έχει όμως άφθονα για την διαφή-
μιση  και την προβολή του μέσω 
ιδιωτών, όπως έχει καταγγείλει 
επανειλημμένα η ΟΛΜΕ.    

Τέλος και στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη 
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        Από ότι φαίνεται στις τελευ-
ταίες μέρες υπάρχει κινητικότητα 
στο Υπουργείο Παιδείας μιας και 
ξανάρχισαν οι συνεδριάσεις της 
“διακομματικής επιτροπής” για το 
“Νέο Λύκειο” και το 
“Τεχνολογικό Λύκειο”.  
     Βέβαια και μόνο στην αναγγε-
λία αυτή ο καθένας θα αγανακτή-
σει μιας και  η ηγεσία του 
ΥΠ(;)ΔΒΜΘ παραμένει στη θέση 
της δύο χρόνια τώρα και ακόμη το 
νομοσχέδιο για τη Β'θμια εκπαί-
δευση δεν έχει κατατεθεί στη 
Βουλή.  
     Η αγανάκτηση γίνεται ακόμη 
μεγαλύτερη αν αναλογιστούμε την 
θέση των μαθητών (και των γονέ-
ων τους) της Α' τάξης του Λυκεί-
ου (ΓΕΛ ή ΤΕΛ).  Μιας τάξης, 
που λειτουργεί με υπουργικές 
αποφάσεις ή και οδηγίες, σε ένα 
σχολείο που δεν υπάρχει (αφού 
δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο) 
και που δεν γνωρίζουν ούτε τι θα 
περιλαμβάνουν οι επόμενες χρο-
νιές, ούτε πως θα γίνει η εισαγωγή 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
     Η αγανάκτηση όμως δεν πρό-
κειται να κοπάσει με την ανακοί-
νωση του όποιου νόμου. Τα δείγ-
ματα γραφής του ΥΠ(;)ΔΒΜΘ 
δείχνουν πως τα χειρότερα 
έπονται. Υπάρχει άραγε ποιο ανα-
ξιόπιστη ηγεσία Υπουργείου; Τι 
να πρωτοθυμηθούμε; Μήπως τις 
εξαγγελίες για τις αυξήσεις στις 
αποδοχές των εκπαιδευτικών, που 
είναι οι “χαμηλότερες σε όλο το 
δημόσιο τομέα”; Τις συγχωνεύ-
σεις που  γίνονται για παιδαγωγι-
κούς σκοπούς, προκειμένου τα 
νέα σχολεία να μπορούν να ανα-
πτύξουν δραστηριότητες 
(εργαστήρια κ.τ.λ.)!!!; Τη δεύτερη 
ξένη γλώσσα; Τον αριθμό μαθη-
τών ανά  τμήμα (+10%); Τις παλι-
νωδίες στις ώρες και στα μαθήμα-
τα διδασκαλίας σε κάθε σχολείο; 
Τα βιβλία; Τους διαδραστικούς 
πίνακες; Τελειωμό δεν έχει ο κα-
τάλογος. 
      Έχοντας αυτά στο μυαλό μας 
και παρακολουθώντας τις ανακοι-
νώσεις, τα δελτία τύπου και τα 
ΜΜΕ (εκεί παίρνει άριστα η κ.  
Διαμαντοπούλου) μόνο αισιόδοξοι 
δεν είμαστε. 
     Τι μας περιμένει λοιπόν.  
     Οι αλλαγές που θα γίνουν θα 
είναι απόρροια του μνημονίου και 
του μεσοπρόθεσμου. Θα είναι  
κατά πρώτον λογιστικού χαρακτή-
ρα και κατά δεύτερον θα έχουν 
στόχο τη χειραγώγηση της εκπαί-
δευσης και των μετεχόντων αυτής.     
     Τέτοια μέτρα είναι: 
α)Οι νέες συγχωνεύσεις. Σε ανύ-
ποπτο χρόνο η κ. Χριστοφιλοπού-

λου δήλωνε πως έγιναν λιγότερες 
από τις προαποφασισμένες και 
πως η διαδικασία θα επαναληφθεί. 
Στο ίδιο πνεύμα ο “ Τύπος της 
Κυριακής” -φιλοκυβερνητική ε-
φημερίδα πλέον- πρόσφατα δημο-
σίευε άρθρο με θέμα τον περιορι-
σμό με συγχωνεύσεις κατά 30% 
των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. 
 β) Η μείωση της χρηματοδότη-
σης. Οι σχολικές επιτροπές έχουν 
πολύ λιγότερα χρήματα από κάθε 
άλλη φορά 
γ) Μεταφορά της ευθύνης εύρε-
σης πόρων για τα λειτουργικά και 
άλλα έξοδα των σχολείων κατά 
πρώτον στην αυτοδιοίκηση. Στους 
γονείς και στο ίδιο το σχολείο 
κατά δεύτερον. 
δ) Η δομή των “νέων σχολείων”. 
    Στη νέα μορφή της Β'θμιας 
εκπαίδευσης θα επικεντρωθούμε 
στη συνέχεια μιας και τα υπόλοι-
πα μέτρα ήδη λίγο ως πολύ εφαρ-
μόζονται. 
     Τι λοιπόν θα είναι τα νέα σχο-
λεία;  
      Το υπουργείο είτε με 
“διατυπώσεις θέσεων” (εκθέσεις 
ιδεών), είτε με επιλεκτικές διαρ-
ροές στον τύπο αφήνει κατά και-
ρούς να εννοηθούν τα ακόλουθα: 
Για το “Νέο Λύκειο”  θα υπάρξει 
αναδιάρθρωση αναλυτικών προ-
γραμμάτων τόσο σε επίπεδο μα-
θημάτων όσο και ωρών διδασκα-
λίας. Το μοναδικό κριτήριο θα 
είναι η εξοικονόμηση τμημάτων 
(πολυπληθή), άρα και ωρών διδα-
σκαλίας με ταυτόχρονη μείωση 
των επιλογών στα μαθημάτων 
επιλογής. Στα μαθήματα που θα 
εμφανίζεται αύξηση ωρών (για να 
γίνει η συμπλήρωση του εβδομα-
διαίου προγράμματος μετά την 
εξάλειψη άλλων μαθημάτων) θα 
υπάρχει μεταφορά ύλης σε όλο 
και μικρότερες τάξεις, κάτι που θα 
δημιουργεί επιπρόσθετα προβλή-

ματα κατανόησης στους μαθητές.    
     Η είσοδος στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση θα γίνει όλο και δυ-
σκολότερη και με νέους ταξικούς 
φραγμούς. Στις πιθανές επιλογές 
περιλαμβάνονται μέτρα όπως ει-
σαγωγικές εξετάσεις σε Β' και Γ' 
Λυκείου (τύπου Αρσένη), εξετά-
σεις χωρίς προκαθορισμένη ύλη, 
μαθήματα με συντελεστές βαρύ-
τητας, διαφορετικούς ανά πανεπι-
στημιακή σχολή, που θα παίζουν 
ρόλο αντίστοιχο της βάσης του 
δέκα, προσμέτρηση της βαθμολο-
γίας σε συγκεκριμένα μαθήματα 
(τύπου project) στη βαθμολογία 
εισαγωγής. Και μιας και αναφερ-
θήκαμε στο πολυδιαφημισμένο 
project, το μόνο “καινούριο”, που 

κούς θεσμούς, χωρίς να απαλλάσ-
σει   τους μαθητές από το ήδη 
βαρυφορτωμένο πρόγραμμα τόσο 
της ημερήσιας διδασκαλίας όσο 
και της αξιολόγησης. Αν γίνουν 
και όσα λέει το ΥΠ(;)ΔΒΜΘ περί 
δημοσίευσης των εργασιών στο 
διαδίκτυο τότε είναι προφανές 
πως οι καθηγητές θα πιεστούν 
υπέρμετρα για το αποτέλεσμα του 
project και αυτό θα έχει συνέπειες 
και στη βαθμολογία των μαθητών. 
Δεν αποκλείεται λοιπόν να δούμε 
μαθητές να καταφεύγουν σε  φρο-
ντιστήρια για τις εργασίες. Υπάρ-
χει βέβαια και η αντίθετη περί-
πτωση: 
  Εξαιτίας των γενικότερων 
κοινωνικοοικονομικών μεταβο-
λών να έχουμε απαξίωση του pro-
ject και να δούμε καθηγητές να 
αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο 
μέρος του προγράμματος ξεπερ-
νώντας το ρόλο του συντονιστή.  
      Αν όλα τα παραπάνω ή μέρος 
αποδειχθούν ότι δεν είναι απλές 
σκέψεις ή διαρροές και γίνουν 
πραγματικότητα θα οδηγήσουν σε 
ακόμη μεγαλύτερη εντατικοποίη-
ση του Λυκείου, μεγαλύτερους 
ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση, 
μεγαλύτερη “σχολική αποτυχία”. 
Η υπουργός ισχυρίστηκε πως με 
τις μεταβολές στη Λυκειακή βαθ-
μίδα θα προσπαθήσει να δώσει 
ώθηση στην Τεχνική Εκπαίδευση. 
Είναι άραγε έτσι; Ας δούμε και 
εδώ τι λένε οι “θέσεις” του Υ-
πουργείου καθώς και οι διαρροές. 
Αυτά, που γράψαμε παραπάνω για 
το αναλυτικό πρόγραμμα του Νέ-
ου Λυκείου ισχύουν και για το 
Τεχνολογικό. Οι ΕΠΑΣ καταρ-
γούνται. Θα υπάρχουν συγχωνεύ-
σεις ΕΠΑΛ. Ο αριθμός των μαθη-
τών ανά ειδικότητα σε καμία περί-
πτωση δεν θα είναι μικρότερος 
από αυτόν που το υπουργείο θα 
ορίσει. Αυτό σημαίνει πως υπάρ-
χει κίνδυνος κάποιες ειδικότητες 
να μην μπορέσουν  να λειτουργή-
σουν αλλά και αν λειτουργήσουν 
με αριθμό μαθητών ίσο ή λίγο 
μεγαλύτερο από το όριο να μην 
έχουν επόμενο έτος (περίπτωση 
κάποιοι μαθητές να μείνουν στην 
ίδια τάξη).  Κάτι τέτοιο θα σημά-
νει μετακινήσεις μαθητών σε άλλα 
ΕΠΑΛ. Στο ΤΕΛ δεν θα υπάρχει 
το σύνολο των ειδικοτήτων Ε-
ΠΑΛ – ΕΠΑΣ. Δυνατότητα δημι-
ουργίας ΤΕΛ έχουν και άλλοι 
φορείς εκτός του ΥΠ(;)ΔΒΜΘ. 
Εισάγεται και τέταρτο έτος σπου-
δών, που θα δίνει πτυχίο επιπέδου 
3 (ισότιμο δηλαδή των τριών ετών 
του ΕΠΑΛ και των τριών του 
ΤΕΕ) και θα περιλαμβάνει στο  

Συνέχεια στη σελ. 4 
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μπορεί να εμφανίσει μέχρι τώρα 
το ΥΠ(;)ΔΒΜΘ ας πούμε δυο 
λόγια.  
       Για όσους βιάστηκαν να το 
θεωρήσουν θετικό έχουμε να πα-
ρατηρήσουμε πως δεν πρόκειται 
για περιορισμένου εύρους εργασί-
ες ανά μάθημα, οι οποίες θα συ-
ντελέσουν και σε μια διαφορετι-
κού τύπου διδασκαλία και φυσικά 
θα συνοδεύονται με εναλλακτικές 
μορφές αξιολόγησης (πιθανά χω-
ρίς  διαγώνισμα προόδου και τελι-
κές γραπτές εξετάσεις).  
      Εδώ έχουμε να κάνουμε με 
μια μεγάλου εύρους εργασία, που 
μόνο επιφανειακά συνδέεται με τα 
μαθήματα του βασικού κορμού 
διδασκαλίας, χωρίς υποστηρικτι-
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Συνέχεια από τη σελ. 1 
φόβητρο για τους αντιπάλους μας, 
πρέπει να οργανωθεί, να συλλογι-
κοποιηθεί, να αποκτήσει ενιαία 
φωνή, ορμή, στόχο. Αυτό ακριβώς 
κάνει το συνδικάτο: Μορφοποιεί                     
και δίνει οντότητα και αποτελε-
σματικότητα στη δύναμή μας, με 
τις όποιες αδυναμίες του, για τις 
οποίες, ας σημειωθεί, δεν φταίει 
βέβαια το ίδιο, αλλά οι άνθρωποι 
που το απαρτίζουν, το εκπροσω-
πούν το διοικούν. 
     Ο συνδικαλισμός ως έννοια, ως 
πρακτική, ως αντίληψη είναι, φυ-
σικά, μισητός στους εχθρούς μας. 
Το συνδικάτο ήταν, από πάντα, 
κόκκινο πανί στα μάτια κάθε ερ-
γοδοτικής εξουσίας, που προσπα-
θούσε και προσπαθεί, με κάθε 
μέσο και κυρίως με την κρατική 
βία, να το αδρανοποιήσει και να 
το διαλύσει ή τουλάχιστον, να το 
κάνει ακίνδυνο. Κατά καιρούς, 
και πάντα ανάλογα με τις συγκυ-
ρία και το κλίμα της εποχής, η 
εργοδοτική εξουσία, κρατική ή 
ιδιωτική διέλυσε συνδικάτα, απεί-
λησε και απόλυσε μέλη τους, απα-
γόρευσε την λειτουργία τους.      
      Άλλες φορές πάλι, όπως τις 
τελευταίες δεκαετίες, προσπάθησε 
(και πολλές φορές πέτυχε) να αλ-
λοιώσει το χαρακτήρα των συνδι-
κάτων, να προωθήσει σ’ αυτά 
δικούς της ανθρώπους, την λεγό-
μενη «εργατική αριστοκρατία», να 
καλλιεργήσει τον εργοδοτικό και 
κρατικό συνδικαλισμό. 
     Τώρα τελευταία, στα χρόνια 
του μνημονίου, με το άρθρο 37 
του πολυνομοσχεδίου, διαλύει τα 
συνδικάτα στις επιχειρήσεις και 
επιζητεί να υπογραφούν συμβά-
σεις (με πρωτοφανείς μειώσεις) 
όχι με αυτά, αλλά με «ενώσεις 
προσώπων»! 
     Σε κάθε περίπτωση το συνδι-
κάτο, η ΕΛΜΕ, είναι το όπλο 
και το καταφύγιό μας. Είναι η 
συνισταμένη της δύναμης μας 
και είναι στο χέρι μας, με τις 
επιλογές μας, αυτή την δύναμη 
να την κάνουμε μεγαλύτερη ή 
μικρότερη. Πρώτη ενέργεια εί-
ναι η μαζική παρουσία στην 
Γενική Συνέλευση. Η ενεργή 
συμμετοχή στις διαδικασίες, η 
απαίτηση να λογοδοτήσουν, να 
ελεγχθούν οι δυνάμεις του απερ-
χόμενου ΔΣ  για προτάσεις, πρά-
ξεις και παραλείψεις τους, κάθε 
μια όσο της αναλογεί, σ’ όλη την 
προηγούμενη χρονιά. Οι διαδι-
κασίες της Γενικής Συνέλευσης 
δεν είναι τυπικές. Είναι μορφή 
αγώνα! Η μαζικότητα της συνέ-
λευσης θα δώσει ας είμαστε σί-
γουροι γι’ αυτό, σημαντικά μη-
νύματα προς κάθε πλευρά, και 
έσω και έξω! 

Συνέχεια από τη σελ. 3 
μεγαλύτερο μέρος του μαθητεία.   
    Η μαθητεία εισάγεται ήδη από 
το τρίτο έτος και μάλιστα όχι σαν 
πρακτική άσκηση σε χρόνο διαφο-
ρετικό από το χρόνο λειτουργίας 
του σχολείου  (διακοπές, μετά το 
τέλος των σπουδών κ.τ.λ.) αλλά 
ενσωματωμένη στη ημερήσιο 
πρόγραμμα του σχολείου. Κάτι 
τέτοιο θα έχει σαν αποτέλεσμα 
από τη στιγμή επιλογής τομέα από 
τους μαθητές (έναρξη Β' τάξης), 
θα πρέπει οι μαθητές να μπορούν 
να δηλώνουν που θα κάνουν μα-
θητεία στην επόμενη χρονιά. Κι 
αυτό γιατί αν δεν έχουν βρει θέ-
σεις μαθητείας δεν θα μπορούν να 
συμπληρώσουν το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα μαθημάτων τους. Με 
την γενικότερη κρίση λοιπόν θα 

υπάρξει αδυναμία εύρεσης θέσε-
ων μαθητείας και επομένως αδυ-
ναμία σχηματισμού τομέων ακόμη 
και αν τους επιλέγει μεγάλος α-
ριθμός μαθητών. Ακόμη εισάγεται 
η έννοια των πιστωτικών μονά-
δων. Αρχικά το συγκεκριμένο 
μοντέλο προορίζονταν για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και είχε 
στόχο την απαξίωση των πτυχίων 
και αργότερα κατά την επαγγελ-
ματική δραστηριότητα την εξαφά-
νιση των συλλογικών συμβάσεων 
μιας και τα προσόντα του κάθε 
εργαζόμενου δεν κρίνονται από 
την ισχύ του πτυχίο αλλά από μια 
σειρά μονάδων, που συλλέγει ανά 
μάθημα, σεμινάριο, εργασία κ.τ.λ. 
(μάζευε κι ας είναι ρώγες που 
λέγαν και παλαιότερα). 
     Αν σε όλα αυτά προσθέσετε, 

τη μείωση των εισακτέων στα 
Πανεπιστήμια, το κλείσιμο σχο-
λών της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, την αξιολόγηση σχολείων και 
εκπαιδευτικών (κατά τα πρότυπα 
της επιτυχημένης συνταγής της 
αξιολόγησης των στελεχών της 
εκπαίδευσης) καταλαβαίνουμε 
όλοι πως η εκπαίδευση οδηγείται 
σε τέλμα.  
     Αν κάποιος μπορεί να ανατρέ-
ψει την κατάσταση αυτός δεν εί-
ναι άλλος από τον άμεσα ενδιαφε-
ρόμενο. Καθηγητές, δάσκαλοι, 
μαθητές και γονείς πρέπει να οι-
κοδομήσουμε ένα εκπαιδευτικό 
κίνημα ικανό να αντιπαρατεθεί με 
την κυβέρνηση και να κερδίσει.. 
Αυτό το στοίχημα πρέπει να το 
παίξουμε.         
          

ΑΓΩΝΑΣ  ΔΕΝ  
 ΕΙΝΑΙ  ΜΟΝΟ  Η   

ΑΠΕΡΓΙΑ! 
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Πώς μας κατάντησαν;                                                                                                 
  Να ζητάνε οι Γερμανοολ-
λανδοί και λοιποί δανειστές 
«υπογραφές συνέπειας» απ’ τους 
αρχηγούς των κομμάτων, που 
στηρίζουν τον αχυράνθρωπο πρω-
θυπουργό Παπαδήμο, ως προϋπό-
θεση τάχα, για να μας «δώσουν» 
το πανάκριβο, τοκογλυφικό τους 
δάνειο! Το οποίο βέβαια, θα το 
πάρουν αμέσως πίσω, προσαυξη-
μένο κατά 30-40%, όπως ακριβώς 
πήραν πίσω, με τέτοιες περίπου 
προσαυξήσεις, όλα τα δάνεια- 
δόσεις που χορήγησαν μέχρι σή-
μερα.                                                                         
  Και οι πολιτικοί αρχηγοί τι 
στάση κράτησαν απέναντι σ’ αυτή 
την ποταπή, κατεξευτελιστική 
αξίωση; Για τον ακατονόμαστο 
βέβαια, δεν χρειάζεται να αναρω-
τιέται κανείς , αφού, μέχρι σήμε-
ρα, έχει υπογράψει με χέρια, πόδι-
α (και με ό,τι άλλο «τρίβουν το 
πιπέρι»), κάθε είδους απαίτηση, 
Μνημόνιο, Μεσοπρόθεσμο, Σύμ-
βαση και έχει εφαρμόσει τα πάντα 
αδίστακτα, πρόθυμα και ομόθυμα 
με τους υπουργούς και βουλευτές 
του. Ομοίως οι Γερμανοολλανδοί 
δεν συνάντησαν δυσκολίες και με 
τον Καρατζαφέρη, που έσπευσε 
να δηλώσει και γραπτώς την υπο-
ταγή του στους ξένους (και ντόπι-
ους) δανειστές. Άλλωστε οι ακρο-
δεξιοί ήταν ιστορικά, το πιο πρό-
θυμο και δεκτικό τμήμα της κοι-
νωνίας μας για συνεργασίες με 
ξένους κατακτητές. Οι δοσίλογοι, 
οι Γερμανοτσολιάδες, οι κουκου-
λοφόροι καταδότες, ου μην αλλά, 
και οι κάθε είδους μαυραγορίτες 
προήλθαν, κυρίως έως αποκλει-
στικά, απ’ τους κόλπους τους!                                                                       
  Με τον αρχηγό της Ν.Δ., 
τον κ. Σαμαρά, φάνηκε το πράγμα 
να διαφέρει κάπως, αφού στύλωσε 
τα πόδια και αρνιόταν, και καλά, 

να υπογράψει! Προσπαθώντας να 
κρατήσει κάποια προσχήματα (εν 
δυνάμει πρωθυπουργός και 
«δηλωσίας» δεν πάει), ισχυριζό-
ταν, με το δίκιο του, ότι έχει υπο-
γράψει την Μνημονιακή πολιτική, 
με όλα τα παρελκόμενα και τις 
συνέπειές της, απ’ τη στιγμή που 
το κόμμα του μπήκε στην κυβέρ-
νηση. Έλεγε, με το δίκιο του πάλι, 
πως επανειλημμένα δήλωσε ότι θα 
ψηφίσει και θα εφαρμόσει την 
δανειακή σύμβαση και ό, τι άλλο 
χρειαστεί «για να σωθεί η χώ-
ρα» (σωτήρες να φάνε κι οι κό-
τες!) και επομένως δεν ήταν ανα-
γκαία η υπογραφή του. 
  Όλα αυτά τα ήξεραν η 
Μέρκελ, οι δανειστές οι ντόπιοι 
υποστηριχτές τους. Όμως επέμει-
ναν φορτικά ζητώντας την υπο-
γραφή του κ. Σαμαρά! Γιατί; Την 
απάντηση, θαρρώ, την ξέρει, εξί-
σου καλά με μας, ο κ. Σαμαράς. 
Ως γνήσιο τέκνο της παράταξης 
των ξερονησιών, των Νέων Παρ-
θενώνων, της επαίσχυντης Δήλω-
σης Αποκήρυξης («μετά βδελυγ-
μίας»), καταλαβαίνει πολύ καλά 
την ιδεολογική και πολιτική δύνα-

μη που έχει, στα χέρια των επικυ-
ρίαρχων, η δημόσια, υποχρεωτική, 
δήλωση υποταγής και συμμόρφω-
σης στα κελεύσματά τους! Γι’ 
αυτό προσπάθησε να αντισταθεί 
κάπως, να κρατήσει τουλάχιστον 
τα προσχήματα ένα, έστω, φύλλο 
συκής! Όμως δεν τον άφησαν, δεν 
του το επέτρεψαν. Τον ήθελαν 
δημόσια ταπεινωμένο και αυτόν 
(οι άλλοι δύο είχαν ταπεινωθεί 
οικειοθελώς απ’ την αρχή, προ-
σφέροντας γη και ύδωρ) για να 
τον ελέγχουν πλήρως και ολοκλη-
ρωτικά. 
  Και κάτι ακόμα: Ταπεινώ-
νοντας και ξεφτιλίζοντας δημο-
σίως τους αρχηγούς των τριών 
κομμάτων του Μνημονίου οι 
δανειστές επιθυμούν να καταρ-
ρακώσουν το φρόνημα του λαού, 
να καλλιεργήσουν την εξάρτηση 
και την εθελοδουλία ως μόνη 
λύση. 
 Για όλους αυτούς τους 
λόγους κ. Σαμαρά, δεν έχει σημα-
σία τι υπογράψατε. Ποτέ δεν είχε 
σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι 
υπογράψατε τελικά δημοσίως  

ΟΙ  «ΔΗΛΩΣΙΕΣ»  ΑΡΧΗΓΟΙ  ΤΩΝ   
ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ  ΜΑΣ  ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ! 
Κύριε Σαμαρά, το ζήτημα δεν είναι τι λέει η επιστολή,  
αλλά ότι την έστειλες τελικά! 
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Πρώτη χρονιά του πολυδια-
φημισμένου Νέου Λυκείου και οι 
μαθητές της Α’ τάξης, που αδημο-
νούσαν να παρακολουθήσουν και 
να απολαύσουν τα καλά του νέου 
σχολείου, θα πρέπει να προσγειώ-
θηκαν πολύ γρήγορα. 

- Το σχολείο άνοιξε και για 
μήνες τα βιβλία ήταν είδος δυσεύ-
ρετο, με τις ασπρόμαυρες φωτοτυ-
πίες να δίνουν μια ιδέα του αναμε-
νόμενου βιβλίου. Ακομα και σή-
μερα, κάποια απ’ αυτά δεν ήρθαν 
ακόμα στα χέρια τους. Όσα όμως 
ήρθαν, δεν ήταν παρά μια ανατύ-
πωση των παλιών βιβλίων, ενώ 
μερικά απ’ αυτά, όπως η φυσική, 
η χημεία κ.τ.λ., περιείχαν και το 
μισό περίπου βιβλίο της επόμενης 
τάξης, της Β’ Λυκείου! 

- Αποκαλύφθηκε γρήγορα 
η απάτη της λεγόμενης μείωσης 
του αριθμού των μαθημάτων από 
16 σε 8: Τα τρία χωριστά διδα-
σκόμενα μαθήματα, Αρχαία, Νέα 
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεί-
α ονομάστηκαν απλώς ένα μάθη-
μα, Ελληνική Γλώσσα, παρόλο 
που συνέχισαν να διδάσκονται 
χωριστά! Ομοίως τα τρία διαφο-
ρετικά μαθήματα, Φυσική, Χημεί-
α, Βιολογία, ονομάστηκαν απλώς 
Φυσικές Επιστήμες κ. ο.κ. 

- Τα «μαθήματα φιλανα-
γνωσίας, εικαστικών, θεάτρου, 
μουσικής κ. τ. λ.», που διαφημίζο-
νταν ως τολμηρές παρεμβάσεις 
στο Νέο Λύκειο, απλώς δεν υπάρ-
χουν στο πρόγραμμα!  

- Μοναδικό καινούργιο 
στοιχείο ήταν το Project, δηλαδή 
η ερευνητική εργασία, όπως λέγε-
ται στην ταπεινότατη ελληνική 
γλώσσα. Άλλωστε, αν δεν λεγόταν 
«Project», πώς θα καταλάβαιναν 
οι ιθαγενείς ότι πρόκειται για 
σπουδαία και τρανή καινοτομία κι 
όχι για κάτι συνηθισμένο, όπως η 
εργασία που έκαναν τα παιδιά στο 
μάθημα της Τεχνολογίας. 

Αυτό που δε μπορούν όμως 
να δουν οι μαθητές της Α’ Λυκεί-
ου, είναι πως το Νέο Λύκειο,  από 
βαθμίδα προσφοράς Γενικής Παι-
δείας και Γνώσεων για όλους τους 
μαθητές, μετατρέπεται σε βαθμί-
δα- προθάλαμος των ΑΕΙ- ΤΕΙ.  
Πως γίνεται αυτό; 

Α. Από την Α΄τάξη και 
μετά, δηλαδή στη Β΄και Γ΄ τάξη 
καταργούνται τα τμήματα Γενι-
κής Παιδείας (καθώς και πολλά 
από τα αντίστοιχα  μαθήματα) που 
περιείχαν μαθητές από όλες τις 
Κατευθύνσεις (Θετική, Τεχνολο-
γική, Θεωρητική) και αντικαθί-
στανται καθ’ ολοκληρίαν από 
μαθήματα Κατεύθυνσης, δηλαδή 
εξειδικευμένες γνώσεις που αφο-
ρούν τις εξετάσεις στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

Β. Το Λύκειο, δίπλα στα 
κύρια μαθήματα Γενικής Παιδείας 
και στα ειδικότερα της Κατεύθυν-
σης, είχε και μαθήματα επιλογής 
για να καλυφθεί ως ένα βαθμό η 
ανάγκη των μαθητών να ασκή-
σουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και 

δεξιότητές τους. Τα μαθήματα 
αυτά ήταν Ηλεκτρονικοί Υπολογι-
στές, Αισθητική Αγωγή κτλ στην 
Α΄τάξη, Αστρονομία, Ευρωπαϊκή 
Λογοτεχνία, Σχέδιο, Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές, Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας κτλ στην Β΄ τάξη και 
παρόμοια στην Γ΄. Ο ελάχιστος 
αυτός πλουραλισμός με τα μαθή-
ματα επιλογής, αντί να ενισχυθεί 
και να διευρυνθεί σε μαθήματα, 
δραστηριότητες και ώρες, όπως θα 
αναμενόταν σε ένα πραγματικά 
Νέο Λύκειο, καταργήθηκε και τα 
μαθήματα επιλογής αντικαταστά-
θηκαν από μαθήματα εμβάθυν-
σης ΠΑΛΙ των μαθημάτων της 
κατεύθυνσης που έχουν ακολου-
θήσει στη Β΄και στη Γ΄τάξη, δη-
λαδή εμβάθυνση στα Μαθηματι-
κά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία 
στη Θετική Κατεύθυνση 
(Κατεύθυνση Α) και Αρχαία, Ι-
στορία, στη Θεωρητική Κατεύ-
θυνση (Κατεύθυνση Β΄). Άλλωστε 
το αναφέρουν με καμάρι και οι 
ίδιοι οι εμπνευστές του Νέου Λυ-
κείου στο σχετικό φυλλάδιο πρό-
γραμμα που έστειλαν στα σχολεία 
τον Μάρτιο 2011: 

«Στις τάξεις Β΄και Γ΄ Λυκεί-
ου στους μαθητές παρέχεται εντός 
του κυρίως προγράμματος του σχο-
λείου η δυνατότητα παρακολούθη-
σης επιπλέον διδακτικών ωρών σε 
επιλεγμένα μαθήματα (μαθήματα 
εμβάθυνσης) με βάση τις ανάγκες 
τους για την εισαγωγή στα Πανε-
πιστήμια και ΤΕΙ». (Οι υπογραμ. 
δικές μας). 

Έτσι η όποια ποικιλία και 
ιδιαιτερότητα υπήρχε στο παλιό 
αναλυτικό πρόγραμμα, καταργεί-
ται και στη θέση του σχολείου 
μπαίνει ένα άτεγκτο                
φροντιστήριο. 

Γ. Το παραπάνω ενισχύεται 
και από το ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ γεγο-
νός ότι στη Β΄Λυκείου οι μαθητές 
της Κατεύθυνσης Α (Θετικής) δεν 
θα διδαχθούν Αρχαία και πιθανά 
Βιολογία αν επιλέξουν Υπολογι-

στές, ενώ οι μαθητές της Κατεύ-
θυνσης Β (Θεωρητική) δεν θα 
διδαχθούν τα μαθήματα (συνολικά 
4 ώρες) Φυσικής, Χημείας, Βιολο-
γίας, τα οποία αντικαθίστανται με 
ένα ασαφές «Αρχές Φυσικών και 
Περιβαλλοντικών Επιστημών» (2 
ωρών). 

Ομοίως προβλέπονται τα 
αντίστοιχα στη Γ΄Λυκείου, η ο-
ποία χωρίζεται σε τρείς Κατευ-
θύνσεις: Την Α(Θετική), την Β
(Θεωρητική) και την ΑΒ
(Οικονομίας και Διοίκησης). Αν 
υποτεθεί ότι οι μαθητές της 
Γ΄Λυκείου χωρίζονται εξ’ ίσου 
στις τρεις Κατευθύνσεις, τότε τα 
2/3 των μαθητών (Κατευθύνσεις 
Α, ΑΒ), δεν θα διδαχθούν Αρχαί-
α και ίσως Βιολογία αν επιλέ-
ξουν Υπολογιστές ως κύριο μά-
θημα, και τα 2/3 επίσης των μα-
θητών (Κατευθύνσεις Β, ΑΒ) 
δεν θα διδαχθούν Φυσική, Χη-
μεία, Βιολογία! 

Επομένως το Λύκειο μετα-
τρέπεται, από σχολείο παροχής 
γενικών γνώσεων και γενικής παι-
δείας μέχρι και την Γ΄ Λυκείου, με 
τα πολλά βεβαίως αρνητικά του 
ως συνδεδεμένο με τις Εξετάσεις 
για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ, σε σχολείο-
φροντιστήριο με μαθήματα και 
ύλη απόλυτα εξειδικευμένη στη 
Β΄και Γ΄ Λυκείου τέτοιας μονομέ-
ρειας που είναι θεμιτή και διδά-
σκεται μόνο στα αντίστοιχα πανε-
πιστημιακά τμήματα.. 

Αποτέλεσμα των παρα-
πάνω είναι: 
       1.Όλοι οι μαθητές του Λυκεί-
ου, δεν μπορούν να παρακολουθή-
σουν ένα τέτοιο σκληρό, μονομε-
ρές, καταναγκαστικό σχολείο, που 
θα παράγει ανθρώπους 
«μορφωμένους» σε ένα τομέα, 
αμόρφωτους στους υπόλοιπους 
τομείς, με γνώσεις αποσπασματι-
κές που κρύβουν και δεν δείχνουν 
τη συνολική εικόνα του κόσμου 
και της κοινωνίας. Είτε θα εγκα-
ταλείπουν νομίζοντας ότι η γνώση 

είναι δύσκολη και απρόσιτη σ’ 
αυτούς, είτε θα αποφοιτήσουν 
χωρίς πραγματικό όφελος από τη 
λυκειακή βαθμίδα. 
      2.Ουσιαστικά η γενική παι-
δεία στο Νέο Λύκειο φθάνει μέ-
χρι και την Α΄ Λυκείου. Από κει 
και μετά ξεκινά η εξειδικευμένη 
διδασκαλία. Γι αυτό και ένα μέρος 
της ύλης της Β΄Λυκείου στη Φυ-
σική, στη Χημεία, στη Βιολογία, 
στα Αρχαία «κατέβηκε» να διδα-
χθεί στην Α΄Λυκείου ταχύρρυθμα 
σαν οι μαθητές να είναι σακκιά 
για παραγέμισμα. 
     3. Οι μαθητές χωρίζονται στη 
Β΄και Γ΄ Λυκείου σ’ αυτούς που 
θα γνωρίζουν Φυσική, Χημεία, 
Βιολογία, Αρχαία κλπ και σ’ αυ-
τούς που δεν θα γνωρίζουν. ΄Ετσι 
π.χ. για τους μισούς και παραπάνω 
μαθητές οι γνώσεις για τη Φυσική 
(ουσιαστικά το φυσικό κόσμο που 
μας περιβάλλει) θα σταματάνε στο 
Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα και το 
πολύ θα φθάνουν μέχρι και το 19ο 
αιώνα. Όλη η σύγχρονη Φυσική 
του 20ου αιώνα (πηγή κάθε Νέας 
Τεχνολογίας) που διδασκόταν στη 
Γ΄ Λυκείου ως Φυσική Γενικής 
Παιδείας σε όλους τους μαθητές, 
θα απουσιάζει από το πεδίο γνώ-
σεών τους. Τα αντίστοιχα βέβαια 
ισχύουν και στα άλλα μαθήματα 
που αναφέρονται παραπάνω ως 
προς την έλλειψη βασικών γνώσε-
ων. 
     Το Νέο Λύκειο της κ. Διαμα-
ντοπούλου, είναι Παλιό, μας 
οδηγεί από τον 21ο στον 19ο αιώ-
να και πιο πριν. Ίσως γι αυτό 
κατάργησαν το μάθημα της Α-
στρονομίας, θέλουν να μας οδηγή-
σουν πίσω στους αιώνες της Α-
στρολογίας, να πιστέψουμε ότι τη 
μοίρα μας την καθορίζουν τα 
άστρα, που μας έστειλαν την κ. 
Διαμαντοπούλου και την παρέα 
της για να μας κυβερνούν και να 
ορίζουν τη ζωή και το μέλλον μας. 
     Όμως είναι γελασμένοι. Όταν 
φανεί ολόκληρη η εικόνα του 
«Νέου Λυκείου» σαν Λυκείου της 
αμορφωσιάς, θα πεταχτεί στα 
σκουπίδια όπως η πάλαι ποτέ 
«εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» του 
Αρσένη. 

Το Νέο Λύκειο,  
ο Γαλιλαίος και ο Νεύτωνας 
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Συνέχεια από τη σελ. 1 
συγκυβέρνηση του μαύρου μετώ-
που εξουσίας τη μείωση του ελ-
λείμματος και την                              
«μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 
του χρέους». Για αυτό το σκοπό 
«οφείλουν» οι εργαζόμενοι να 
κάνουν θυσίες….Ποιου χρέους 
και ελλείμματος όμως; Πως αυτό 
δημιουργείται και αυγαταίνει; 
Λίγα νούμερα είναι απαραίτητα 
γιατί φωτίζουν τον κυκεώνα της 
κλοπής του πλούτου που εμείς 
όλοι παράγουμε:  
Έσοδα ΓΚΠ: 56δις ευρώ (παρά 
την προκλητική φοροασυλία των 
κερδών, την φοροδιαφυγή των 
επιχειρήσεων και τις διάφορες 
άλλες φοροαπαλλαγές που απο-
λαμβάνουν) 
Πρωτογενή έξοδα ΓΚΠ : 49δις 
ευρώ (τα οποία περιλαμβάνουν το 
μισθολογικό, λειτουργικό και ε-
πενδυτικό κόστος του δημόσιου 
τομέα, όσα πραγματικά χρειάζεται 
το δημόσιο για να λειτουργήσει 
αλλά και τις χαρισματικές επιδο-
τήσεις των αναπτυξιακών νόμων).  
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω 
δύο μεγέθη ο προϋπολογισμός 
είναι πλεονασματικός! Τι τον κά-
νει ελλειμματικό τότε; Και βλέ-
πουμε παρακάτω: 
Έξοδα κατάπτωσης εγγυήσεων, 
εξοπλιστικών προγραμμάτων και 
τόκοι παλαιών δανείων 16 δις! Τα 
έξοδα έγιναν τώρα 65 δις (49+16) 
και υπάρχει έλλειμμα για να εξυ-
πηρετηθούν οι πιστωτές, για να 
πληρωθούν τα φέσια των ιδιωτι-
κών επιχειρήσεων για τις οποίες 
είχε εγγυηθεί το ελληνικό δημόσιο 
και για τα νέα όπλα! Προφανώς το 
έλλειμμα δεν δημιουργείται από 
τους μισθούς, τις συντάξεις και τις 
λοιπές κοινωνικές δαπάνες… 
Άλλα έξοδα: Η νέα άμεση χρημα-
τοδότηση με 30 δις ευρώ των τρα-
πεζών και η λήξη παλαιών δανεί-
ων 75 δις Τα χρήματα αυτά 
(105δις) θα βρεθούν με της νέα 
δανειακή σύμβαση (106δις τυχαί-
ο;) και θα προστεθούν στο χρέ-
ος… 
Ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν 
κάθε χρόνο είτε με άμεσες επιδο-
τήσεις του κεφαλαίου είτε με φο-
ροαπαλλαγές, με «αναπτυξιακούς 
νόμους», με «επενδύσεις» του 
στυλ «Ολυμπιάδας» κ.τ.λ. 
Θυσίες λοιπόν εμείς για απαλλα-
γές φόρων και εισφορών των επι-
χειρήσεων, για θαλασσοδάνεια 
των αναπτυξιακών νόμων και των 
εγγυήσεων του δημοσίου που εκ-
πίπτουν και περνούν στο χρέος. 
Θυσίες για να χρηματοδοτούνται 
αφειδώς και κάθε χρόνο οι τράπε-
ζες… 

Αλλά ούτε και θα μειω-
θεί….(άνθρακες ο 

«θησαυρός» του κουρέ-
ματος!!) 

Και έστω οι εργαζόμενοι να θυ-
σιάσουν κάτι στην προοπτική μιας 

άσπρης μέρας αλλά ανερυθρίαστα 
στο κείμενο του προϋπολογισμού 
μας λένε πως όσα περιγράψαμε 
παραπάνω θα επαναληφθούν στα-
θερά στα επόμενα χρόνια και μά-
λιστα σε ήδη επιδεινούμενες συν-
θήκες. Αφού παρουσιάζουν τη νέα 
δανειακή σύμβαση ούτε λίγο ούτε 
πολύ ως εθνική επιτυχία και το 
κούρεμα ως «λύση για το χρέος» 
αποκαλύπτουν μετά την πραγματι-
κή αλήθεια:  
α) Πως τα επόμενα 5 χρόνια λή-
γουν δάνεια συνολικού ύψους 205 
δις €  
β) Πως η νέα δανειακή σύμβαση 
δεν «κουρεύει» τα δάνεια των 
ξένων κρατών και τραπεζών. Το 
«κούρεμα» αφορά μόνο τα ασφα-
λιστικά ταμεία (από 26 δις περιου-
σία σε 13 δις) και τα ομόλογά των 
ελληνικών τραπεζών κατά 25 δις 
(από 50 δις σε 25 δις). Όμως το 
πραγματικό κούρεμα υφίσταται 
μόνο στα ασφαλιστικά ταμεία 
αφού από τα 130δις της νέας δα-
νειακής σύμβασης τα 30 δις πη-
γαίνουν στις τράπεζες για την 
«εθελοντική» συμμετοχή στο πρό-
γραμμα και για τις ανάγκες ανακε-
φαλαιοποίησης τους (και αυτόμα-
τα σαν δανεικά ξαναγίνονται χρέ-
ος!)  

γ) Πως το περίφημο κούρεμα 50% 
μειώνει το χρέος μόνο κατά 47δις 
σε σύνολο 365 δις ενώ «επενδύει» 
στην νέα γιγάντωσή του τα επόμε-
να χρόνια αφού στην ουσία η 
«μείωση» είναι αγορά των ομολό-
γων του χρέους με νέα δανεικά!  
Όπως είναι ορατό οι «σωτήριοι» 
μηχανισμοί δεν είναι κάτι άλλο 
από καθαρή τοκογλυφία: Μας 
δουλεύουν κανονικά ενώ ξέρουν 
θα δανειστούν εκ νέου εκατοντά-
δες δις ευρώ για να αποπληρώ-
σουν παλαιά δάνεια που λήγουν. 
Για αυτό τώρα το πολιτικό προ-
σωπικό της αστικής τάξης με με-
γάλη λύσσα έχει πέσει σύσσωμο 
να ψηφίσει την νέα απεχθή δανει-
ακή σύμβαση που «κουρεύει» 
τους μισθούς, τις συντάξεις, τα 
ασφαλιστικά ταμεία, αυξάνει τα 
όρια συνταξιοδότησης, αυξάνει 
τις εισφορές και τα χρόνια δου-
λειάς ώστε να μεσολαβήσει ένα 
νέο διάστημα «ηρεμίας» πριν τον 
επόμενο γύρο λεηλασίας (την επο-
χή της 7ης δόσης….) 
Το χρέος το χρειάζονται στην 
πραγματικότητα και για αυτό πα-
ρά τις εξαγγελίες δε θέλουν και δε 
θα το εξαλείψουν: είναι δομικό 
στοιχείο λειτουργίας του καπιτα-
λισμού σαν εργαλείο τρομοκράτη-
σης του λαού και κλοπής πλούτου 
από αυτόν.  

Προϋπολογισμός της  
   καπιταλιστικής κρίσης 
Όταν καταρρέουν τα μυθεύματα 
περί προσπάθειας αποπληρωμής 
του χρέους αναδεικνύονται οι 
πραγματικοί στόχοι. Στις σελίδες 
του προϋπολογισμού συχνά ανα-
φέρονται και οι «ποιοτικοί» του 
στόχοι: η ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας, η ανάπτυξη της επι-
χειρηματικότητας, η ανταποδοτι-
κότητα των δημοσίων υπηρεσιών. 
Δηλαδή με άλλα λόγια η μείωση 
του κόστους εργασίας και η ανερ-

γία, τα νέα δωράκια στο κεφάλαιο 
για την ανάπτυξη (τη δική του), η 
εκχώρηση δημοσίων υπηρεσιών 
προς εκμετάλλευση… Στόχος 
τόσο του προγράμματος Σταθερό-
τητας της Ε.Ε και της συνθήκης 
του ευρώ όσο και των επιμέρους 
σχεδιασμών/συνθηκών/
συμβάσεων κ.τ.λ σε εθνικό επίπε-
δο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε είναι 
η βίαια, θεσμική και μόνιμη μετα-
φορά μέρος του παραγόμενου 
πλούτου από τους εργαζόμενους 
στους εργοδότες για το ξεπέρασμα 
της καπιταλιστικής κρίσης. Στό-
χος τους είναι η διαρκής και μόνι-
μη χρεοκοπία των αναγκών και 
των δικαιωμάτων των εργαζόμε-
νων και η μόνιμη και διαρκής 
κερδοφορία του κεφαλαίου. Σε 
όλη την Ευρώπη το σκηνικό θυμί-
ζει πλέον Ελλάδα και με τα ίδια 
ψευδοεπιχειρήματα!  
Προϋπολογισμός φορο-
μπηξίας στους εργαζόμε-

νους:  

Σαν φορομπηχτική βδέλλα ο προ-
ϋπολογισμός του 2012 αυξάνει 
κάθε φορολογία φυσικών προσώ-
πων Χαρακτηριστικά τα έσοδα 
από άμεσους φόρους εισοδήματος 
και κατοικιών αυξάνονται κατά 
5δις ευρώ περίπου (+29%!!!) και 
ομολογείται πως η αύξηση αυτή 
οφείλεται σε μη επιστροφές φό-
ρου σε μισθωτούς το 2012 και στο 
τέλος ακινήτων μέσω ΔΕΗ. Αυξά-
νεται και η έμμεση φορολογία 
μέσω τελών κυκλοφορίας και 
ΕΦΚατανάλωσης στα καύσιμα 
ενώ προβλέπεται και νέα αύξηση 
της φορολογίας ακινήτων μέσω 
αναπροσαρμογής των αντικειμενι-
κών αξιών προς τα πάνω. Σε λίγο 
η χρήση των αυτονόητων αγαθών 
κατοικίας, ενέργειας και αυτοκι-
νήτου θα θεωρείται χλιδή ενώ ήδη 
θεωρείται υψηλόμισθος και προ-
νομιούχος ο εργαζόμενος των 450 
ευρώ το μήνα που πληρώνει φόρο 
εισοδήματος με το αφορολόγητο 
στις 5000 ευρώ…Μας δουλεύουν 
κανονικά!  
Ο ΓΚΠ μειώνει εκ νέου τη φορο-
λογία κερδών των επιχειρήσεων 
(των νομικών προσώπων). Τα 
έσοδα από φορολογία επιχειρήσε-
ων μειώνονται κατά 22%! και 
είναι μόλις το 1/12 των φορολογι-
κών εσόδων! (σελ 57-63 ει-
σηγ.εκθεσης ΓΚΠ) 

 Φτώχεια μέχρι εξαθλίω-
σης: Κάθε κοινωνική α-
νάγκη στη γκιλοτίνα! 

Ξανά τσεκούρι πέφτει σε μισθούς, 
συντάξεις και κοινωνικές δαπά-
νες. Το μισθολογικό κόστος στο 
δημόσιο περιορίζεται κατά σχεδόν 
1 δις ευρώ σε σχέση με τον προϋ-
πολογισμό του 2011 λόγω του 
νέου μισθολογίου, ενώ μειώνονται 
οριακά τα ποσά για συντάξεις 
παρά τη μαζική συνταξιοδότηση 
εργαζόμενων τα προηγούμενα δύο 
χρόνια. Αυτό σημαίνει (και η ε-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012: 
 Ληστρικός για τους εκπαιδευτικούς 
και την κοινωνία – Χαριστικός για τις 

τράπεζες και το κεφάλαιο  
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μπειρία το δείχνει) σοβαρή μείω-
ση και των συντάξεων: χιλιάδες 
παραπάνω συνταξιούχοι δεν κο-
στίζουν επιπλέον τίποτα στον 
προϋπολογισμό. 

Όλα μπαίνουν σε τροχιά κουρέμα-
τος: Τα ασφαλιστικά ταμεία -9% 
ενώ χάνουν με το «ευεργετικό» 
κούρεμα το 50% των αποθεματι-
κών τους. Το κούρεμα απειλεί 
συντάξεις και περίθαλψη και όχι 
το δήθεν σπάταλο δημόσιο. Προε-
τοιμάζεται η πλήρης κατάργηση 
της δημόσιας ασφάλισης (ίσως 
σαν διαρθρωτική αλλαγή προα-
παιτούμενο της 7ης δόσης!) Παι-
δείας -3%, υγείας -6,5%, Εσωτερι-
κών (διάφορες κοινωνικές υπηρε-
σίες) -21%, περιβάλλοντος -
13%....Το Υπουργείο Καταστο-
λής…+4.5%. Τα αντεργατικά μέ-
τρα χρειάζονται και τον καταστα-
τικό μηχανισμό για τη θωράκισή 
τους ενώ εμφανίζονται αυξημένες 
8,8% και οι απροσδιόριστες 
«γενικές δαπάνες» των μυστικών 
κονδυλίων και των προμηθειών….  
Όλα στο πούλημα: Δρόμοι, λιμά-
νια, αεροδρόμια, δημόσιες εταιρί-
ες ύδρευσης, υπηρεσίες υγείας, ότι 
έχει απομείνει από την βιομηχανία 
ενέργειας και πρώτων υλών μαζί 
με τα δικαιώματα επεξεργασίας 
τους (πετρέλαιο και ορυκτά).  
Οι αυτοδιοικήσεις του Καλλικρά-
τη αναγκαστικά θα αυξήσουν τα 
δημοτικά τέλη για να λειτουργή-
σουν κέντρα υγείας και σχολεία 
αφού περικόπτεται μισό δις από 
την κρατική χρηματοδότηση στην 
ΤΑ (μαζί με την δραματική μείω-
ση σε λειτουργικά έξοδα σε υγεία 
και παιδεία) ενώ ως λύση προτεί-
νεται από το οικονομικό επιτελείο 
η προσφυγή των ΟΤΑ στις…
αγορές(!) για σύναψη δανείων!  
….σε λίγο θα σου πουν 
να πας να πολεμήσεις! 

Μέσα στις περικοπές δύο μόνο             
τομείς αυξάνουν θεαματικά τις 
δαπάνες τους: Οι δαπάνες εξοπλι-
σμών +66,7% και οι δαπάνες του 
ΝΑΤΟ +22%. Αυτό δείχνει και τη 
διάθεση του ελληνικού κεφαλαίου 
να συμμετέχει ενεργά στις αστυ-
νομικές επιχειρήσεις τρομοκρατί-
ας ενάντια σε λαούς της περιοχής 

της Ανατολικής Μεσογείου αλλά 
και το ρόλο του νέου Δόγματος 
του ΝΑΤΟ για την καταστολή 
κοινωνικών κινημάτων. Άλλωστε 
εδώ και 1 μήνα στη Λάρισα στρα-
τωνίζεται (με δικά μας έξοδα!) η 
ειδική μονάδα καταστολής διαδη-
λώσεων της ΕΕ μεγέθους μεραρ-
χίας που είναι στρατιωτική μονά-
δα και εισήλθε ως «τοποτηρητής» 
της χούντας των αγορών από την 
Ηγουμενίτσα με όλο το μηχανοκί-
νητο εξοπλισμό της.  

Η εκπαίδευση στη μέγγε-
νη των αγορών 

Η εκπαίδευση δε θα μπορούσε να 
μη συμμετέχει στην γκιλοτίνα των 
περικοπών. Από 6,268 δις το 2011 
σε 5,733 δις το 2012 με 400εκ 
μείωση του κονδυλίου μισθών/
συντάξεων. 
Καμιά πρόσληψη (μηδενικό και 
ανύπαρκτο το σχετικό κονδύλι).Οι 
σχετικοί κωδικοί μισθών ανά κα-
τηγορία εκπαιδευτικών που ανα-
φέρονταν αναλυτικά παλαιότερα 
έχουν απαλειφθεί στον φετινό…
Κανένα νέο σχολείο το 2012 με 
στρογγυλό μηδενικό στις δαπάνες 
για ανέγερση νέων κτιρίων και 
αγορά ακινήτων (οικοπέδων δη-
λαδή) στον τακτικό προϋπολογι-
σμό του ΥΠΔΒΜΘ… Με τον 
ΟΣΚ υπό διαδικασία ξεπουλήμα-
τος να παίρνει ως επιχορήγηση το 
«ιλιγγιώδες» ποσό των..20εκ ευρώ 
(συγκριτικά 30εκ/2011 – 

170εκ/2010) που δεν επαρκεί ούτε 
για τη συντήρηση των υπαρχό-
ντων υποδομών όχι για να φτιάξει 
νέα σχολεία….100 εκ. € λιγότερα 
για λειτουργικές δαπάνες από τις 
ήδη μειωμένες κατά 2/3 του 2011. 
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
τα χρήματα που προορίζονται για 
τις λειτουργικές δαπάνες μειώνο-
νται κατά 80% και από 17,2 εκ.€ 
πέρσι γίνονται 2,9 εκ.€ για το 
2012. Αυτό σε συνδυασμό με το 
νέο σχολείο της αγοράς, τους καλ-
λικρατικούς δήμους, την περικοπή 
500 εκ. € από τις τοπικές αυτοδι-
οικήσεις και το νέο ρόλο του διευ-
θυντή manager μας οδηγεί άμεσα 
σε σχολεία που καταδικάζονται 
στην φτώχεια. Σε σχολεία που θα 
κληθούν οι γονείς να βάλουν βα-
θιά το χέρι στη τσέπη και δήμοι 
που θα επιβάλλουν νέους εξοντω-
τικούς φόρους για έσοδα. Και από 
κοντά ο διευθυντής –manager που 
θα αναζητά χορηγούς και ιδιώτες 
για να λειτουργήσουν τα σχολεία , 
για το πετρέλαιο, για το φωτοτυπι-
κό χαρτί, για το ρεύμα, το τηλέ-
φωνο, για τα αναλώσιμα,κλπ. 
Φαινόμενο που ήδη συμβαίνει σε 
εκατοντάδες σχολεία. Ανταγωνι-
στικότητα και ανταποδοτικότητα 
δεν είπαμε;  

Αλλά και 165 (400 αντί 565 το 
2010) εκατομμύρια λιγότερα συ-
νολικά στο ΠΔΕ σε σχέση με το 
2011. Και που θα πάνε αυτά τα 
χρήματα; Μα σε «στοχευμένες 
δράσεις για τη μεταρρύθμιση της 
εκπαίδευσης και τη διάχυση της 
γνώσης στην κατεύθυνση της ενί-
σχυσης της ανταγωνιστικότη-
τας!»…. Έτσι στήνουν το σχολείο 
της αγοράς.  

ΝΑ ΚΟΨΟΥΜΕ ΤΟ ΣΚΟΙ-
ΝΙ ΤΗΣ ΘΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΧΡΕΟΥΣ 

Το τοπίο που έχει περιγραφεί μέ-
χρι τώρα δεν έχει ηλιόλουστα 
σημεία…. Λιτότητα διαρκείας 
μέχρι εξοντώσεως είναι αυτό που 
μας τάζουν ώστε καλύτερες μέρες 
να έρθουν για τη χώρα των αστών, 
των επιχειρηματιών και των τρα-
πεζιτών. Η δική μας χώρα, η πα-
γκόσμια χώρα των εργαζόμενων 

καταδικάζεται να ζήσει στο γκρί-
ζο της μιζέριας και της ανασφά-
λειας.  
Να γκρεμίσουμε τώρα τη χούντα 
των αγορών! 
• Να απαιτήσουμε τώρα την ανα-
τροπή της κυβέρνησης Παπαδή-
μου και της πολιτικής της, της 
κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ 
με τη συμφωνία ΔΗΣΥ, κυβέρνη-
σης των συμφερόντων του χρημα-
τοπιστωτικού και λοιπού κεφαλαί-
ου. Την ανατροπή και κάθε κυ-
βέρνησης που θα αποπειραθεί να 
υλοποιήσει την ίδια η παρόμοια 
πολιτική.  
• Να απαιτήσουμε τη μη υπογρα-
φή καμιάς νέας δανειακής σύμβα-
σης και νέου μνημονίου και την 
ανατροπή όλων όσων έχουν υπο-
γραφεί έως τώρα, κανένα 
«κούρεμα» των ασφαλιστικών μας 
ταμείων και κανενός μισθολογι-
κού, εργασιακού ή ασφαλιστικού 
μας δικαιώματος αλλά αντίθετα τη 
διεύρυνσή τους.  
• Nα αρνηθούμε να πληρώσουμε 
όλα όσα μας χρεώνουν. 
• Να απαιτήσουμε την παύση πλη-
ρωμών του χρέους – τη μη ανα-
γνώριση του τώρα, σαν απάντηση 
στα αδιέξοδα που στήνουν γύρω 
μας.  
• Να (επανα)εθνικοποιηθούν τώρα 
οι τράπεζες και κρίσιμοι παραγω-
γικοί τομείς (ενέργεια, μεταφορές 
φυσικοί πόροι) υπό τον έλεγχο 
των εργαζόμενων.  

 ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ και ΔΗΣΥ 
είναι ταξικοί υπέρμαχοι και δια-
χειριστές των καπιταλιστικών 
ιδεολογημάτων. ΠΑΣΚ και ΔΑΚΕ 
παντού συντάσσονται μαζί, συ-
γκυβερνούν στη ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 
και στις δευτεροβάθμιες οργανώ-
σεις(ΔΟΕ) και συναινούν στα 
ιδεολογήματα περί χρέους, αποδέ-
χονται την ανάγκη μείωσης του 
κόστους εργασίας, τις ιδιωτικο-
ποιήσεις, την ελαστικοποίηση. Σε 
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ υλοποιούν 
σχέδιο εκτόνωσης της οργής των 
εργαζόμενων για να κυριαρχήσει 
η απογοήτευση και η ήττα με επε-
τειακές 24ώρες απεργίες χωρίς 
προοπτική κλιμάκωσης. Αρνού-
νται πεισματικά να συμμετέχουν 
στο ολοένα και μαζικότερο κίνη-
μα ανυπακοής που αρνείται στην 
πράξη να πληρώσει τους νέους 
φόρους. Ουσιαστικά έχουν περά-
σει στον αντίποδα της ταξικής 
πάλης κάνοντας σαφές και στον 
πιο καλοπροαίρετο κριτή ότι απο-
τελούν πάντοτε την χρυσή εφε-
δρεία του συστήματος και της 
εκάστοτε κυβέρνησης, αποτελούν 
τον δούρειο ίππο τους εργατικού 
και λαϊκού κινήματος.  

 Απέναντι στα σχέδιά τους το ερ-
γατικό κίνημα οφείλει ν’ αντιτάξει 
το δικό του σχέδιο σωτηρίας κι 
αντεπίθεσης των εργαζομένων.  
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 Οι 170.000 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις Α/βάθμια και Β/
βάθμια εκπαίδευση, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κα-
τηγορίας που υπηρετούν, με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημό-
σιας υπηρεσίας και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό 
τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατά-
ταξη και εξέλιξή τους, ως εξής: 

ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ  
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ  

ΤΩΝ 170.000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Η νέα βαθμολογική και μισθολογική  

εξέλιξη των εκπαιδευτικών 

1) οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 
 α) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) 
έτη, στο Βαθμό ΣΤ΄, 
 β) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα (9) 
έτη, στο Βαθμό Ε΄, 
 γ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δεκαπέντε 
(15), στο Βαθμό Δ΄, 
 δ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι ένα 
(21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την ΤΕ κατη-
γορία, στο Βαθμό Γ΄, 
 ε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από 
είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία και είκοσι τρία (23) έτη για την 
ΤΕ κατηγορία, στο Βαθμό Β΄. 
 2) οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας ΔΕ: 
 α) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι τρία (3) 
έτη, στο Βαθμό ΣΤ΄, 
 β) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι έντεκα 
(11) έτη, στο Βαθμό Ε΄, 
 γ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι δέκα εννέα 
(19), στο Βαθμό Δ΄, 
 δ) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι είκοσι 
επτά (27) έτη, στο Βαθμό Γ΄, 
 ε) με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από 
είκοσι επτά (27) έτη, στο Βαθμό Β΄. 
 Τι ισχύει για τους προϊσταμένους και τους κατόχους μεταπτυχιακών;  
 Για την κατάταξη των εκπαιδευτικών, που κατέχουν διδακτορικό δίπλω-
μα καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκη-
σης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης, αφαιρούνται από τον απαιτούμενο χρόνο για την τελική 
κατάταξη έξι (6) έτη. 
 Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, 
αφαιρούνται δύο (2) έτη. 
 Οι εκπαιδευτικοί που κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων ασκούν 
καθήκοντα προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο όργανο και έχουν τον 
απαιτούμενο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας κατατάσσονται στο 
Βαθμό Α΄. 
 ΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ   
Για την ως άνω κατάταξη, δεν υπολογίζεται: 
 - ο χρόνος της διαθεσιμότητας, 
 - ο χρόνος της αργίας που επήλθε είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέ-
ληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κα-
τέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών (3) 
μηνών, 
 - ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα, 
 - ο χρόνος της προσωρινής παύσης, 
 - ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που δεν αποτελεί χρόνο πραγματι-
κής δημόσιας υπηρεσίας, 
 - ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων, 
- το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο εκπαιδευτικός το δικαί-
ωμα για προαγωγή, 
 - χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή 

χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού. 
  Επίσης για την κατάταξη, στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας 
υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που 
διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, με την επιφύλαξη 
ότι ο υπολογισμός αυτός δεν έχει ως συνέπεια την κατάταξη του υπαλλή-
λου σε βαθμό χαμηλότερο από αυτόν που θα κατατάσσονταν εάν παρέμε-
νε σε χαμηλότερη κατηγορία. 
 Στο επί του άρθρου 29 του ν.4024 "Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμά-
κια του υπηρετούντος προσωπικού", η εγκύκλιος του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους, στη σελίδα 25, αναφέρει χαρακτηριστικά: 
"Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, η μισθολογική εξέλιξη των 
υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 12 του κοινοποιούμενου νόμου, οι οποίες προβλέπουν ότι 
για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων απαιτείται η παρέλευση 
διετίας ή τριετίας ανάλογα με το βαθμό στον οποίο έχει ενταχθεί ο 
υπάλληλος. Αυτό σημαίνει ότι ο πλεονάζων χρόνος που τυχόν απομέ-
νει μετά την ανωτέρω μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στους 
οικείους βαθμούς και Μ.Κ. δεν θα ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική 
εξέλιξη στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. Συνεπώς, το επόμενο μι-
σθολογικό κλιμάκιο σε όλους τους υπαλλήλους θα δοθεί μετά την πα-
ρέλευση διετίας ή τριετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των 
διατάξεων του κεφαλαίου δεύτερου του κοινοποιούμενου νόμου(1-11-
2011)." 
 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, ανεξαρτήτως του βαθμού στον οποίο 
κατατάσσονται, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, μέχρι την επι-
λογή νέων προϊσταμένων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Όπου για τη 
συμμετοχή σε συλλογικό όργανο ή την κατάληψη θέσης απαιτείται ως 
τυπική προϋπόθεση η κατοχή συγκεκριμένου βαθμού, οι υπάλληλοι συνε-
χίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως του βαθμού που κα-
τατάσσονται, μέχρι τη λήξη της θητείας τους. 
 Με το νέο βαθμολόγιο οι προαγωγές θα γίνονται με αυστηρές διαδι-
κασίες και με το σταγονόμετρο. Για παράδειγμα: 100 εκπαιδευτικοί 
(ΠΕ) διορίζονται στον βαθμό ΣΤ΄. Μετά 2 χρόνια, αν κριθούν ικανοί, 
θα ανέβουν στον Ε΄ βαθμό. Υστερα από 4 χρόνια, το 90% θα προχω-
ρήσει στον βαθμό Δ΄, στον οποίο θα παραμείνουν τουλάχιστον 4 χρόνι-
α και οι 10 στον ίδιο βαθμό. Στον επόμενη βαθμολογική κλίμακα θα 
περάσει το 80% των 90 εκπαιδευτικών που κατέχουν τον Δ΄ βαθμό. 
Δηλαδή, 72 εκπαιδευτικοί θα περάσουν στον Γ΄ βαθμό, στον οποίο θα 
μείνουν άλλα 4 χρόνια. Το 60% των υπαλλήλων αυτών, δηλαδή 43 
εκπαιδευτικοί θα φθάσουν στον Β΄ βαθμό, στον οποίο θα παραμείνουν 
για 6 χρόνια. Στην κορυφή της πυραμίδας, τον βαθμό Α΄, θα ανελιχθεί 
το 20% από τους 43 εκπαιδευτικούς, δηλαδή μόλις 8 (στους 100 συνο-
λικά). 

Το νέο σύστημα μισθολογικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών 

 Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο 
βαθμό τους. Περαιτέρω, σε κάθε βαθμό θεσπίζονται μισθολογικά κλι-
μάκια (Μ.Κ.) στα οποία ο εκπαιδευτικός εξελίσσεται σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 
Τα Μ.Κ. χορηγούνται ανά διετία, με εξαίρεση τα Μ.Κ. των Βαθμών Β΄ 
και Α΄, τα οποία χορηγούνται ανά τριετία. Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών 
στα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου 
χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που, από τις εκθέσεις αξιολόγησής 
του, προκύπτει ότι ο υπάλληλος δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προ-
βλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό 
(50%), για δύο συνεχή χρόνια, δεν εξελίσσεται μισθολογικά μέχρις ότου 
επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό. 
Τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού, πέραν του βασικού μισθού 
που αντιστοιχεί σε αυτόν, είναι τα εξής: 
 α) Βαθμός Ε ΄: δύο (2) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και τρία (3) 
Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ. 
 β) Βαθμός Δ΄: τρία (3) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και τέσσερα 
(4) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ. 
 γ) Βαθμός Γ΄: τέσσερα (4) Μ.Κ. για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και πέντε 
(5) Μ.Κ. για την κατηγορία ΔΕ. 
 Με τη βαθμολογική προαγωγή ο υπάλληλος λαμβάνει το βασικό μισθό 
του νέου βαθμού ή του μικρότερου Μ.Κ. του βαθμού αυτού, ο οποίος 
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είναι υψηλότερος από το βασικό μισθό που κατείχε πριν την προαγωγή 
του. 

Βασικός Μισθός 
 Ο εισαγωγικός μηνιαίος βασικός μισθός του Βαθμού ΣΤ΄ της ΥΕ κα-
τηγορίας προσωπικού ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ. 

 Οι εισαγωγικοί μηνιαίοι βασικοί μισθοί των υπόλοιπων κατηγοριών 
προσωπικού προσδιορίζονται με βάση το μισθό της προηγούμενης 
παραγράφου, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     ΒΑΘΜΟΣ    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
     ΔΕ                         ΣΤ΄                     1,10 
     ΤΕ                         ΣΤ΄                     1,33 
     ΠΕ                        ΣΤ΄                      1,40 
 Οι βασικοί μισθοί των λοιπών βαθμών όλων των κατηγοριών δια-
μορφώνονται ως εξής: 
 Α. Του βαθμού Ε΄ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού ΣΤ΄ 
σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). 
 Β. Του βαθμού Δ΄ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Ε σε 
ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%). 
 Γ. Του βαθμού Γ΄ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Δ΄ σε 
ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 
 Δ. Του βαθμού Β΄ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Γ΄ σε 
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). 
 Ε. Του βαθμού Α΄ με προσαύξηση του βασικού μισθού του βαθμού Β΄ σε 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). 
 Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. των Βαθμών διαμορφώνονται ως εξής: 
 α) Του πρώτου Μ.Κ. κάθε βαθμού και κατηγορίας με προσαύξηση του 
βασικού μισθού του βαθμού αυτού κατά δύο τοις εκατό (2%). 
 β) Του κάθε επόμενου Μ.Κ. με προσαύξηση του βασικού μισθού του 
προηγούμενου μισθολογικού κλιμακίου σε ποσοστό ίδιο με αυτό που ορί-
ζεται στην προηγούμενη περίπτωση. 

 κά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό 
αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για 
ένα τέκνο, σε εβδομήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο τέκνα, σε εκατόν 
είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία τέκνα, σε εκατόν εβδομήντα (170) 
ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα, και προσαυξάνεται κατά εβδομήντα 
(70) ευρώ ανά επιπλέον τέκνο. 
 3. Επίδομα Θέσης Ευθύνης: Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων 
του Δημοσίου, οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρόνο α-
σκούν τα καθήκοντά της, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ως εξής:  
α) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια (900) ευρώ. 
β)Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ. 
γ) Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τετρακόσια πενήντα (450) 
ευρώ. 
δ) Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, 
ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τετρακόσια (400) ευρώ. 
ε) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., και προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης τριακόσια (300) ευρώ και εφόσον τα σχολεία δια-
θέτουν τουλάχιστον έξι (6) τμήματα τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. 
στ) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Δημοσίων ΙΕΚ, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχο-
λείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) 
ευρώ. Εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) τμήματα τρια-
κόσια (300) ευρώ. 
ζ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέ-
ντρων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, και Προϊ-
στάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και Υπεύθυνοι Κέντρων Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 
η) Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχο-
λείων και Νηπιαγωγείων και προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών εκατό 
(100) ευρώ. 

Η ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ  

Οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών διανύουν δοκιμαστική περίοδο δύο 
ετών, στο βαθμό που εισάγονται. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής αυτής 
περιόδου, ο υπάλληλος μονιμοποιείται ή συνεχίζει να απασχολείται εφό-
σον πρόκειται για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, εφόσον: 
 α) στην έκθεση αξιολόγησής του εξασφαλίζει, με βάση τη βαθμολόγηση 
της απόδοσής του και της υλοποίησης της στοχοθεσίας, καθώς και τη 
βαθμολόγηση λοιπών κριτηρίων αξιολόγησης στο σύστημα αξιολόγησης 
βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης και 
 β) κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιτυχής η δοκιμαστική 
του υπηρεσία. 
 Εφόσον ο δόκιμος υπάλληλος μονιμοποιηθεί, προάγεται στο Βαθμό Ε. 
 Η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση με τους προβλεπόμενους στό-
χους, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μονάδας και η συμπε-
ριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία, αποτελούν αντικείμενο περιοδικής 
εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο. 
 Επίσης καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται αξιολόγη-
ση, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αξιολόγησης, τα όργανα, η διαδικασί-
α και ο τύπος αξιολόγησης, καθώς και η βαρύτητα των επί μέρους κριτη-
ρίων για την προαγωγική εξέλιξη, για την επιλογή του υπαλλήλου σε θέ-
σεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου, για την 
αξιολόγηση της θητείας των προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης, καθώς 
και η συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) 
στη διαδικασία της αξιολόγησης. Παράλληλα προβλέπεται η συγκρότηση 
των Συμβουλίων Αξιολόγησης κατά φορέα, που διασφαλίζουν την ορθή 
εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και έχουν δυνατότητα επανεξέ-
τασης της αξιολόγησης ή αναπομπής της στα όργανα αξιολόγησης των 
προηγούμενων επιπέδων. 
 Η ΑΠΟΛΥΣΗ 
 Σε περίπτωση που το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει τον υπάλληλο μη 
ικανό να μονιμοποιηθεί ή να συνεχίσει την απασχόλησή του, ο υπάλληλος 
απολύεται. Το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί, κατά περίπτωση, να απο-
φασίσει, άπαξ, την παράταση της δοκιμαστικής υπηρεσίας του υπαλλήλου 
από έξι (6) μέχρι δώδεκα (12) μήνες, εφόσον, με βάση την έκθεση αξιο-
λόγησης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του, δεν προκύπτει σαφώς η 
καταλληλότητα του κρινομένου προκειμένου να μονιμοποιηθεί ή να συνε-
χίσει να απασχολείται. Σε αυτή την περίπτωση, μετά τη λήξη της παράτα-
σης της δοκιμαστικής υπηρεσίας, ο υπάλληλος επαναξιολογείται. Το υπη-
ρεσιακό συμβούλιο, κατά την επανάκριση, καλεί σε συνέντευξη τον υ-
πάλληλο. Για την περίοδο αυτή ο υπάλληλος δεν εξελίσσεται μισθολογι-
κά.                                              Πηγή www.alfavita.gr 

ΜΙΣΘΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  
(ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝΑΠΟ 1/1/93 ΚΑΙ ΜΕΤΑ) (ΑΓΑΜΟΣ) 

Ορισμός Αποδοχών – Τα επιδόματα θέσης ευθύνης 
 Οι μηνιαίες αποδοχές κάθε υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό 
μισθό και τα επιδόματα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβο-
λής τους. Τα επιδόματα είναι:  
 1. Επίδομα απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών (100 ευρώ μηνιαί-
ως) 
 2. Οικογενειακό επίδομα ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των 
υπαλλήλων, ως εξής: Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματι-
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Σχόλια  
Τα δελτία Τύπου του 
Υπουργείου Παιδείας 

 29/11/2011 :  Δελτίο τύπου του 
Υπουργείου Παιδείας: 
Συνεδρίαση της Διακομματικής 
Επιτροπής για την Παιδεία, για 
το «Νέο Λύκειο» και το 
«Τεχνολογικό Λύκειο».  
Η δεύτερη συνεδρίαση της Δια-
κομματικής Επιτροπής για την 
Παιδεία, με θέματα το «Νέο Λύ-
κειο» και το «Τεχνολογικό Λύ-
κειο» θα πραγματοποιηθεί, αύριο 
30/11/2011. 

30/11/2011: Δελτίο τύπου του 
Υπουργείου Παιδείας: 
Συνεδρίαση της Διακομματικής 
Επιτροπής για την Παιδεία, για 
το «Νέο Λύκειο» και το 
«Τεχνολογικό Λύκειο».  
Πραγματοποιήθηκε, σήμερα 
30/11/2011, η δεύτερη συνεδρία-
ση της Διακομματικής Επιτροπής 
για την Παιδεία, με θέματα το 
«Νέο Λύκειο» και το 
«Τεχνολογικό Λύκειο». Η συζή-
τηση διεξήχθη σε καλό κλίμα και 
επιβεβαιώθηκε η συναινετική διά-
θεση των εκπροσώπων των κομ-
μάτων. 
Τι συμπέρασμα αλήθεια μπορεί 
να βγάλει κάποιος;  
Το πρώτο συμπέρασμα είναι πως 
στο Υπουργείο τα δελτία τύπου τα 
χρησιμοποιούν σαν ημερολόγια, 
για να μην ξεχνούν πόσο του μη-
νός θα είναι η επομένη. Γιατί ποια 
άλλη χρήσιμη πληροφορία υπάρ-
χει στο πρώτο δελτίο τύπου; 
Το δεύτερο συμπέρασμα είναι πως 
τα “Νέα Σχολεία” μάλλον ανή-
κουν σε κάποια συνομοταξία ελε-
φάντων μιας και η κύηση τους 
ήδη ξεπερνά τους 22 μήνες 
(χρόνος εγκυμοσύνης για τα παχύ-
δερμα). 
Το τρίτο, και σπουδαιότερο, συ-
μπέρασμα είναι πως η κ. Διαμα-
ντοπούλου έχει προ πολλού εγκα-
ταλείψει τα σχετικά με το υπουρ-
γείο και ασχολείται, πυρετωδώς 
και αποκλειστικά, με το ΠΑΣΟΚ 
PLUS και την αναρρίχησή της 
στην ηγεσία του! 

αλλοπρόσαλλες αποφάσεις, που 
τις αναιρούσε εν μέρει ή και συνο-
λικά στην επόμενη συνεδρίαση, 
ενώ συναδέλφισσες που δήλωναν 
επιθυμία για ολική διάθεση στην 
Πρωτοβάθμια βρισκόταν ξαφνικά 
με ολική απόσπαση. Ταυτόχρονα 
ο Διευθυντής άλλα έλεγε στο ΔΣ 
της ΕΛΜΕ και άλλα δρομολογού-
σε με τον Περιφερειάρχη ή και με 
τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας. 
Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατά-
στασης είναι πολλοί συνάδελφοι 
και συναδέλφισσες να βρίσκονται 
σε σχολεία με διάθεση, απόσπα-
ση, για λίγες ή περισσότερες 
ώρες, στην Πρωτοβάθμια ή στην 
Δευτεροβάθμια χωρίς, να ξέρουν 
πως έγινε αυτό, αν είχαν ή όχι 
άλλες επιλογές και ποιες! Οι ευθύ-
νες ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ, στους 
αιρετούς, στον Διευθυντή. 

Οι μαθητές δεν έχουν ακόμη 
τα βιβλία τους σε βασικά μαθήμα-
τα. 
 Πλησιάζουν Χριστούγεν-
να, τελειώνει δηλαδή η μισή διδα-
κτική χρονιά και το Νέο Λύκειο 
είναι ακόμη στο επίπεδο των αρχι-
κών εξαγγελιών. 

Έχουν αρχίσει τα κρύα, το 
πετρέλαιο τελειώνει και μαζί τε-
λειώνουν τα χρήματα των Σχολι-
κών Επιτροπών. 
Μετά απ’ όλα αυτά εμεις θέλουμε 
απλώς να υπενθυμίσουμε: 
«Πρώτα ο μαθητής», κ. Διαμα-
ντοπούλου, «Πρώτα ο μαθητής»! 

Η «υποστήριξη» 
Στην 1η τάξη του ΕΠΑΛ οι μαθη-
τές κάνουν και  μαθήματα υπο-
στήριξης στα Mαθηματικά και 
στην Νεοελληνική Γλώσσα. Ως 
εδώ καλά, αφού είναι γνωστό πως 
το εκπαιδευτικό σύστημα φρόντι-
σε οι συγκεκριμένοι μαθητές να 
εμφανίζουν αδυναμίες στα συγκε-
κριμένα μαθήματα. Όμως, αφού 
πρόκειται για μαθήματα υποστή-
ριξης, γιατί θα πρέπει οι μαθητές 
να βαθμολογούνται και ο βαθμός 
τους να συμμετέχει στο μέσο όρο 
των Μαθηματικών και της Γλώσ-
σας; Φανταστείτε την εξής πιθα-
νότητα: Γονέας πηγαίνει στο σχο-
λείο και ρωτάει τον μαθηματικό 
γιατί το παιδί του έχει στα μαθη-
ματικά 8 ενώ έγραψε 10 στο δια-
γώνισμα. Ο μαθηματικός απαντά-
ει πως ο ίδιος έβαλε στο μαθητή 
10, μα ο συνάδελφός του στο μά-
θημα υποστήριξης του έβαλε 6. 
Δεν θα είναι δικαιολογημένη η 
αντίδραση του γονέα: “ Ρε δάσκα-
λε, αφού το παιδί τα καταφέρνει 
στα μαθηματικά τι την θέλει την 
υποστήριξη;” !   

Η διγλωσσία  
του Διευθυντή! 

 
Με τον Διευθυντή της Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, κ. Φλιτού-
ρη φάνηκε, στην αρχή, πως η ΕΛ-
ΜΕ θα έχει μια ικανοποιητική, 
σχετικά, συνεργασία. Και πράγμα-
τι αυτό έγινε μέχρι τις πρώτες 
πραγματικές δυσκολίες, όταν δη-
λαδή ξεκίνησαν οι διαδικασίες 
των συγχωνεύσεων. Από τότε και 
μετά, τόσο σ’ αυτό το θέμα, όσο 
και στο ζήτημα των τοποθετήσε-
ων των συναδέλφων, ιδιαίτερα 
των Ξενόγλωσσων, και των συνα-
δέλφων Πληροφορικής και Φυσι-
κής Αγωγής, είχαμε πολλά προ-
βλήματα συνεννόησης. Σε πολλές 
περιπτώσεις το ΠΥΣΔΕ έπαιρνε 

Σε «άλλους παραλλή-
λους» η κ. Διαμαντο-
πούλου! 
 
Το ότι η κ. Διαμαντοπούλου θα 
χρησιμοποιούσε την θέση της ως 
υπουργός παιδείας για να προετοι-
μάσει την άνοδό της στην αρχηγία 
του ΠΑΣΟΚ το είχαμε καταλάβει 
και το είχαμε γράψει απ’ την πρώ-
τη στιγμή. Ότι όμως θα εγκατέλει-
πε τελείως το υπουργείο της προ-
κειμένου να ετοιμαστεί για την 
κούρσα της διαδοχής, δεν το περι-
μέναμε. Η κ. Διαμαντοπούλου 
εδώ και ένα μήνα περίπου (λίγο 
προ του Παπαδήμου): 

Υπογράφει, μαζί με άλλους 
δελφίνους, διακηρύξεις και μανι-
φέστα. 

Προβαίνει σε αρχηγικές εμ-
φανίσεις, αρχηγικές πολιτικές 
δηλώσεις, συνεντεύξεις για το 
μελλοντικό ΠΑΣΟΚ PLUS, που 
σχεδιάζει. 
 Την ίδια στιγμή στο χώρο 
της παιδείας, στον οποίο προΐστα-
ται: 

Θ Πάγκαλος: Οι αγα-
νακτισμένοι είναι  
μίγμα από φασίστες, 
κομμουνιστές και 
μ***κες... το είπε κι ο 
ντε Γκωλ. 
Για άλλη μια φορά πέσανε όλοι 
πάνω του για να τον φάνε. Γιατί 
κύριοι; Τα είπε πολύ σωστά και 
να γιατί: 
α)Σήμερα όλοι (ακόμη και η Μέρ-
κελ) δέχονται πως η κρίση είναι 
συστημική, δηλαδή φταίει το σύ-
στημα, το οποίο για όποιον το 
ξέχασε ονομάζεται καπιταλισμός.  
Άρα όσοι διαφωνούν, σου λέει ο 
αντιπρόεδρος, είναι υποστηρικτές 

ενός άλλου συστήματος: του κομ-
μουνιστικού. Γέμισε οι Ελλάδα 
κομμουνιστές. 
β) Ο αντιπρόεδρος ξέρει καλά με 
ποιους συγκυβερνά άρα ξέρει κα-
λά από φασίστες. Δικαιούται λοι-
πόν να ομιλεί. 
γ) Δεν έχουμε τη ντομπροσύνη 
του αντιπροέδρου για  να λέμε τα 
πράγματα με το όνομά τους. Γι’ 
αυτό αφήνουμε ασχολίαστη την 
τελευταία λέξη. Για να δείξουμε 
όμως ότι γνωρίζουμε κι εμείς φρά-
σεις διασήμων ανδρών θυμίζουμε: 
“Ο κάθε λαός έχει τους ηγέτες που 
του αξίζουν”. Άσχετο;  
Τελειώνουμε με μια συμβουλη 
προς τον κ. Πάγκαλο. Κ. Αντιπρό-
εδρε μην εξαντλείτε τους χαρα-
κτηρισμούς σας. Αύριο μπορεί 
κανένας δημοσιογράφος να  σας 
ζητήσει να χαρακτηρίσετε όλους 
αυτούς που μας οδήγησαν εδώ. 
Εσείς, ένας τόσο ντόμπρος, αυ-
θόρμητος, ειλικρινής πολιτικός, 
που θα βρείτε νέους χαρακτηρι-
σμούς για τους θύτες όταν έχετε 
εξαντλήσει το σύνολο των γνω-
στών χαρακτηρισμών για τα θύ-
ματα;  
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Σχόλια  
Η μόνη  

ήρεμη περίοδος 
Ας μην είμαστε αχάριστοι. Στις 
μαύρες ημέρες που διανύουμε 
είχαμε και κάποια καλά χρονικά 
διαστήματα. Διαστήματα χωρίς 
νέους φόρους, νέες μειώσεις μι-
σθών, νέα μέτρα. Στο μυαλό μας 
έρχεται η χρονική περίοδος από 
αρχές Νοεμβρίου ως 11 Νοέμβρη. 
Ούτε τα τρομολαγνικά ΜΜΕ δεν 
μπορούσαν να μας ταράξουν. 
Ήταν η περίοδος στην οποία τα 
κόμματα συγκυβέρνησης έκαναν  
τα μεταξύ τους προξενιά. Ουσια-
στικά κυβέρνηση δεν υπήρχε. 
Τυχαίο; Δε νομίζουμε να το αρνεί-
στε. Ενδόμυχα το ίδιο πιστεύετε 
και εσείς  

Μαϊμούνια και  
παπαγάλοι στα  
κλουβιά τους 

 
 Πριν την  ψήφιση του Ε-
νιαίου Μισθολογίου, πολλοί δη-
μοσιογράφοι, δημοσιολογούντες, 
ακόμα και συνάδελφοι συνδικαλι-
στές και μη, άλλοι υπογείως, στα 
μουλωχτά, διέδιδαν για καιρό 
αυτά που έλεγαν ψευδόμενοι ασύ-
στολα και ανερυθρίαστα υπουργοί 
της κυβέρνησης: Ότι δηλαδή οι 
εκπαιδευτικοί ως οι πλέον χαμη-
λόμισθοι υπάλληλοι, όχι μόνο δεν  
θα έχουν μειώσεις με το νέο μι-
σθολόγιο, αλλά και μικρές αυξή-
σεις. 
 Σήμερα το Νέο Μισθολόγι-
ο δείχνει πως όχι μόνο έχουμε 
μειώσεις, αλλά δραματικότατες 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ, τέτοιες και τόσες που 
να κάνουν προβληματική, κυριο-
λεκτικά, την επιβίωση ιδιαίτερα 
του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού 
που αναγκάζεται σε έξοδα μετακί-
νησης και ενοικίου. Κατ’ αναλογί-
α η κατάσταση είναι προβληματι-
κή για όλους τους εκπαιδευτικούς 
που συνεχίζουν να είναι και οι 
πλέον χαμηλόμισθοι και οι πλέον 
«κουρεμένοι» από το Ενιαίο Μι-
σθολόγιο.  
 Μετά απ’ αυτά συστήνου-
με στους καλοθελητές των υπουρ-
γών, στα παπαγαλάκια και σε 
όσους μαϊμουδίζανε για ένα μεγά-
λο διάστημα να μπούνε στα κλου-
βιά τους! Για όλους τους άλλους 
που αφελώς πίστευαν και προσδο-
κούσαν, να μετατρέψουν την απο-
γοήτευση και την πίκρα τους σε 
οργή και «εκδίκηση». 

 Αυτούς τους μήνες ζούμε 
έναν εφιάλτη που δείχνει να μην 
έχει τέλος. Με το πρόσχημα και 
την καλλιέργεια του φόβου για 
χειρότερες μέρες, οι «σωτήρες» 
μας έχουν γίνει οι δολοφόνοι με 
το πριόνι (χωρίς εισαγωγικά) και 
πετσοκόβουν τους μισθούς μας 
τόσο που να μην αναγνωρίζει το 
αρχικό σώμα τους ούτε ο πλέον 
έμπειρος ιατροδικαστής. Στα κομ-
μάτια που έχουν μείνει πέφτουν 
τα όρνεα των χαρατσιών και των 
επιπλέον φόρων και ο μισθός μας 
γίνεται γυμνά κόκκαλα που μέ-
νουν για να πάρουμε κάτι κι εμείς. 
 Να λέμε δε κι ευχαριστώ 
καθώς επικρέμεται πάνω από τα 
κεφάλια μας η σπάθα της εφεδρεί-
ας —απόλυσης. 
  «Θα σταματήσει το κυνή-
γι» το 2012, μας βεβαιώνουν οι 
γνωστοί δολοφόνοι, ωστόσο είμα-
στε σίγουροι ότι με την ακόρεστη 
εγκληματική πείνα τους θα θελή-
σουν να απολαύσουν και σούπα 
από κόκκαλα… 
 Θα τους αφήσουμε; Αν 
θριαμβεύσουν οι δολοφόνοι μέχρι 
την τελευταία σκηνή του έργου, 
θα επαναληφθεί με θύματα τα 
παιδιά μας ως «ο δρόμος με τις 
λεύκες Νο2» ...  

Τα βιβλία και οι  
φιλοδοξίες της  

κ. Διαμαντοπούλου 
 
 Τελείωσε ο Νοέμβρης και 
ακόμα λείπουν βασικά βιβλία από 
τα σχολεία, όπως τα Κείμενα 
Α΄Λυκείου και η Άλγεβρα 
Β΄Λυκείου, ενώ πρόσφατα 
(περίπου 20 Νοέμβρη) έφθασαν 
τα Αρχαία Α΄Λυκείου και τα Θρη-
σκευτικά Α΄ και Γ΄ Λυκείου. 
 Η υπουργός λοιπόν της 
φωτοτυπίας, που ξεπουλά τον 
Οργαν. Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) 
και ξεκληρίζει τον Οργαν. Εκδό-
σεως Διδακτικών Βιβλίων 
(ΟΕΔΒ), που αν υφίστατο αξιολό-
γηση για τις πράξεις και παραλεί-
ψεις της θα έπρεπε να βρίσκεται 
στο σπίτι της, με θράσος και αμε-
τροέπεια απροσμέτρητη δίνει συ-
νεντεύξεις όπου αναλύει πώς θα 
κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα(!) 
και φιλοδοξεί, μπαίνοντας κι αυτή 
στη μάχη της διαδοχής στο κόμμα 
της, να ηγηθεί ενός κόμματος ε-
ξουσίας, για να μας «σώσει», ως 
αυριανή πρωθυπουργός, όταν δεν 
κατάφερε το στοιχειώδες: Τα βι-
βλία να βρίσκονται εγκαίρως στα 
σχολεία. 
 Ίσως γνωρίζει όμως και 
από εκεί να αντλεί το θράσος της, 
ότι οι παραπάνω επιδόσεις θεω-
ρούνται προσόν για την τρόϊκα 
των τραπεζιτών-κερδοσκόπων. 
Οπότε περιμένει την ανταμοιβή 
της. 

 Με το νέο βαθμολόγιο, 
όπως αναφέρεται αναλυτικά στο 
σχετικό άρθρο, προβλέπεται ότι οι 
υπάλληλοι που θα περνούν στον 
επόμενο βαθμό θα υπόκεινται σε 
ποσόστωση. Έτσι  από τους 100 
εκπαιδευτικούς που ξεκινούν με 
βαθμό ΣΤ΄, αν κριθούν ικανοί, 
περνούν στον βαθμό Ε΄ 100. Από 
αυτούς το 90% θα προχωρήσει 
στον Δ΄ και από τους 90 οι 72 
εκπαιδευτικοί θα περάσουν στον 
βαθμό Γ΄. Από αυτούς το 60% 
δηλαδή 43 θα φθάσουν στο Β΄ 
βαθμό και τελικά το 20% αυτών, 

δηλαδή μόλις 8 (από τους 100 
συνολικά) θα φθάσουν στον βαθ-
μό Α΄!!! 
 Όλα αυτά με το πλέον αι-
σιόδοξο σενάριο, ότι θα κρίνονται 
όλοι ικανοί (θα περνούν το 50% 
των στόχων) και θα παίρνουν τα 
Μ.Κ. των διαφόρων βαθμών! 
 Γενικά, όπως καταλάβαμε 
και από τις θερινές «Κρίσεις των 
Διευθυντών» οι «πλέον ικανοί» θα 
εξελίσσονται ακώλυτα… και θα 
τερματίζουν τα 3000 μέτρα στηπλ, 
χωρίς να πέφτουν και να μένουν 
στις λάσπες. 

Οι «8» στους «100»! Βαθμολόγιο ή εμποδιολόγιο; 

Περικοπές, χαράτσια, 
φόροι, απολύσεις: 

Σκηνές από το θρίλερ 
«ο δρόμος με τις 

 λεύκες» 

Η κρίση  
και η ευκαιρία 

 Πως το είπε ο Μεγάλος; 
 «Ας κάνουμε την κρίση  
ευκαιρία». Πραγματικά κοντεύου-
με να συνηθίσουμε: 
 Σχολεία χωρίς βιβλία, σπί-
τια χωρίς ρεύμα, οικογένειες χω-
ρίς εργαζόμενους, μισθούς χωρίς 
χρήματα, ζωή χωρίς μέλλον.  
 Εμπρός για τις επόμενες 
διαρθρωτικές αλλαγές... 
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      Νάτο λοιπόν, όλο το αστικό 
μπλοκ συνασπισμένο και αρραγές 
απέναντι στο λαό, να ρίχνει τις 
μάσκες και να επιδεικνύει, για 
πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική 
Ελλάδα, ένα τέτοιο εύρος δυνάμε-
ων και συσπείρωσης, από την 
ακροδεξιά μέχρι τις παρυφές της 
αριστεράς, και από τον ΣΕΒ και 
τα συγκροτήματα των διαπλεκό-
μενων ΜΜΕ, μέχρι τους εμπορο-
βιοτέχνες και τις παρυφές των 
εργατοϋπαλληλικών σωματείων!  
 Και αφού για ένα διάστημα 
κέρδισαν χρόνο τάχα με διαβου-
λεύσεις, κομματικές και εσωκομ-
ματικές διευθετήσεις και παζάρια, 
παρουσίασαν τελικά τον προαναγ-
γελθέντα αχυράνθρωπο στο ρόλο 
του πρωθυπουργού μιας παράνο-
μης, αντισυνταγματικής, μαύρης 
κυβέρνησης, που θέλει να αποτε-
λειώσει ό,τι άφησε σε εκκρεμότη-
τα η προηγούμενη. Παπαδήμος ο 
εκλεκτός  της ΤΡΟΙΚΑ, δηλαδή 
του ΔΝΤ, των ξένων και ντόπιων 
τραπεζών, του μπλοκ των δυνάμε-
ων που προαναφέρθηκαν. 

ΜΠΗΚΕ Ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΟ  
ΜΑΝΤΡΙ! 

     Έχουμε πει, και συνεχίζουμε 
να υποστηρίζουμε πως δεν έχει 
καμιά σημασία ποιος θα είναι 
τελικά ο δοτός πρωθυπουργός, ο 
εντολοδόχος των συνασπισμένων 
δυνάμεων κατοχής της χώρας. 
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι 
θα ακολουθήσει την ίδια και χει-
ρότερη πολιτική εξόντωσης των 
εργαζομένων, της μεσαίας αστι-
κής τάξης, την ίδια και χειρότερη 
πολιτική εκποίησης του Εθνικού 
Πλούτου σ’ όλες τις μορφές του, 
την ίδια και χειρότερη πολιτική 
υποδούλωσης της χώρας στα ξένα 
αφεντικά. 
    Για καθαρά συμβολικούς λό-
γους όμως πρέπει να σημειώσου-
με ότι ο Παπαδήμος: 
1ο. Ήταν διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδας από το 1994 έως το 
2002 περίπου. Σ’ όλη δηλαδή την 
περίοδο που ο αλήστου μνήμης 
Σημίτης, αυτή η ποντικομαμή, 
παρέδιδε, μέσω της Goldman 
Sachs, την Ελλάδα στην Ευρωζώ-
νη. Ακριβώς την ίδια περίοδο εξε-
λίχθηκε και το μέγα σκάνδαλο του 
χρηματιστηρίου. 
2ο. Ήταν μέχρι το 2010, λίγο πριν 
αναλάβει να μας «σώσει» δηλαδή, 
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας. Τουτέστιν 
ανώτερο στέλεχος του ενός (εκ 
των τριών) μέλους της ΤΡΟΙΚΑ! 
3ο. Έχει ένα αξιοζήλευτο βιογρα-
φικό. Διαβάστε και θαυμάστε:    
     Γεννήθηκε το 1947, αποφοίτη-
σε απ’ το κολλέγιο Αθηνών, 
σπούδασε στο Τεχνολογικό Ινστι-
τούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), 
πήρε πτυχίο Φυσικής, μεταπτυχια-
κό δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχα-
νολόγου και, καπάκι, διδακτορικό 
στα Οικονομικά! Δούλεψε στην 
Αμερική και το 1985 επέστρεψε 
στην Ελλάδα, όπου ο «Έξω οι 

Αμερικάνοι-Έξω το ΝΑΤΟ», γνω-
στός λαθρέμπορος του Σοσιαλι-
σμού, Ανδ. Παπανδρέου τον 
προώθησε ταχύτατα στην  
ιεραρχία του τραπεζικού κατεστη-
μένου! 
Ή ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ Ή ΤΕ-

ΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ =  
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ! 

    Ο Παπαδήμος δήλωσε, προσπα-
θώντας να καταπραΰνει την οργή 
του κόσμου για το πολιτικό σύ-
στημα, ότι δεν είναι πολιτικός! 
Ίσως δεν υπολογίζει ότι ο κόσμος 
πια, με το πολιτικό κριτήριό του, 
ξέρει ή καταλαβαίνει λίγο πολύ 
πως πολιτικοί και τραπεζίτες είναι 
οι δυο όψεις του ίδιου νομίσμα-
τος. Οι τραπεζίτες, και μάλιστα οι 
κορυφαίοι τραπεζίτες σαν τον 
Παπαδήμο, ασκούν πολιτική και 
αντίστροφα οι πολιτικοί, και μάλι-
στα οι εντολοδόχοι πολιτικοί, υ-
πηρετούν τους τραπεζίτες! Στο 
πλαίσιο αυτό, είναι δύσκολο να 
απαντήσει κανείς ποιοι απ’ αυτούς 
είναι πιο μισητοί απ’ τον κόσμο: 
Οι πολιτικοί, σαν τον Παπανδρέ-
ου, τον Σαμαρά, τον Καρατζαφέ-
ρη και λοιπούς  ή τα “Golden 
Boys” σαν τον Παπαδήμο, τον 
Τρισσέ κ.α. 
    Πάντως, όλο το επικοινωνιακό 
σύστημα, που στηρίζει αυτή την 
εκτρωματική τρικομματική κυ-
βέρνηση, έχει φάει τα λυσσακά 
του να πείσει πως είναι η τελευ-
ταία, τάχα, ευκαιρία να σωθεί η 
χώρα, πως είναι μια νέα ελπιδοφό-
ρα αρχή, πως μετά τον Παπαδήμο 
είναι το χάος. Ο ίδιος μάλιστα, 
μόλις προχθές, έκανε απίστευτες 
δηλώσεις- κηρύγματα εθελοδουλί-
ας, ζητώντας να ευγνωμονούμε 
τους Ευρωπαίους που μας βοη-
θούν(!) και ξεχνώντας, φυσικά, να 
αναφέρει τα ληστρικά επιτόκια, 
τις εμπράγματες εγγυήσεις, το 
αλώνισμα του εθνικού μας πλού-
του. Αυτό που τα παπαγαλάκια, οι 
φυλλάδες της διαπλοκής, τα ξε-
φωνημένα ΜΜΕ και όλος ο συρ-

φετός των πολιτικών και κομματι-
κών στελεχών αποκαλούν 
«τελευταία ευκαιρία» και 
«δεύτερη αρχή», δεν συνιστά πα-
ρά τα εξής τρία απλά πράγματα:  
1ο. Λήθη σε ό, τι έχει προηγηθεί, 
όχι μόνο στις καταστροφικές απώ-
λειες εισοδημάτων και κλοπής 
παραγόμενου πλούτου αλλά και 
των πολιτικών και ποινικών ευθυ-
νών των υπευθύνων. Να ξεχάσου-
με δηλαδή όσα πληρώσαμε, όσες 
δουλειές χάσαμε, όσες επιχειρή-
σεις κλείσαμε, όσους φόρους και 
χαράτσια πληρώσαμε και πληρώ-
νουμε, όσες ταπεινώσεις δεχτήκα-
με και δεχόμαστε. 
2ο. Προετοιμασία να πληρώσουμε 
άλλα τόσα και ακόμα περισσότε-
ρα στο βωμό των κερδών των 
μεγάλων αφεντικών στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Επιπλέον προ-
ετοιμασία να δεχτούμε την εκχώ-
ρηση της εθνικής μας κυριαρχίας 
στο Διευθυντήριο των ευρωπαϊ-
κών και αμερικανικών τραπεζών. 
3ο. Τελική χρεοκοπία, αφού πρώ-
τα οι εν λόγω τράπεζες έχουν απο-
μυζήσει, σαν τις βδέλλες, ό, τι 
πόρο και ικμάδα έχουμε ακόμα ως 
λαός και ως χώρα. 

ΠΟΣΟ  ΠΑΕΙ  Η  ΔΟΣΗ; 
     Τελικά, μ’ αυτά και με τ’ άλλα, 
στις 29 Νοέμβρη, την πήραμε την 
6η δόση και πάμε τώρα ολοταχώς 
για την 7η. Ήδη βέβαια, όλος ο 

κόσμος έχει καταλάβει πως οι 
δόσεις και ο καταμερισμός τους, 
δεν έγιναν παρά για να λειτουργεί 
ο εκβιασμός και η επιβολή όλο 
και πιο σκληρών μέτρων εναντίον 
του κόσμου της εργασίας ανεξαι-
ρέτως είδους και φύσης. Γιατί 
τώρα πια πληρώνουν όλοι: Με-
σαίοι, μικρομεσαίοι, επαγγελματί-
ες, μαγαζάτορες, μικροεπιχειρη-
ματίες, επιτηδευματίες, μισθωτοί, 
συνταξιούχοι, μεροκαματιάρηδες, 
μικροί, μικρότεροι, ελάχιστοι, 
άνεργοι, άποροι, άστεγοι, όλοι! Οι 
μόνοι που δεν πληρώνουν είναι οι 
μεγαλοκεφαλαιούχοι, οι μεγαλοε-
πιχειρηματίες, οι τραπεζίτες 
(αυτοί εισπράττουν όσα πληρώ-
νουν όλοι οι προηγούμενοι), οι 
βουλευτές και οι πεθαμένοι (προς 
το παρόν). 
   Αλλά ας δούμε, χοντρικά, τι 
πληρώσαμε και θα πληρώνουμε 
στο εξής για την 6η δόση: 1. Τα 
τσουχτερά χαράτσια στην εφορία 
και στη ΔΕΗ. 2. Τις δραματι-
κές,εκ νέου, μειώσεις στους μι-
σθούς, με το Ενιαίο Μισθολόγιο. 
3. Τις αντίστοιχες μειώσεις στις 
συντάξεις και στο εφάπαξ. 4. Τις 
αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας 
(φτάνουν οι λογαριασμοί) των 
αυτοκινήτων. 5. Το σημαντικότε-
ρο, την πρώτη φουρνιά της εφε-
δρείας-απόλυσης 30 χιλιάδων 
υπαλλήλων του δημοσίου τουλά-
χιστον!  
   Τελειώσαμε; Όχι βέβαια! Ακο-
λουθεί η 7η δόση και μετά η 8η με 
τα παρεπόμενά τους μέτρα. Τώρα, 
ποια και πόσα θα είναι αυτά, ε-
ξαρτάται απ’ την αρρωστημένη, 
διεστραμμένη (βάλτε ό,τι θέλετε) 
φαντασία των επιτελείων της 
ΤΡΟΙΚΑ αφ’ ενός, και του ΠΑ-
ΣΟΚΟΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΛΑ
ΟΣ μπλοκ αφετέρου. Η γκάμα 
είναι μεγάλη: Απ’ τις αυξήσεις 
στις αντικειμενικές αξίες των ακι-
νήτων και στο φόρο των προϊό-
ντων εξάρτησης (ποτά, τσιγάρα), 
μέχρι έκτακτο χαράτσι στους λο-
γαριασμούς ύδρευσης- αποχέτευ-
σης. Διότι δε μπορεί να πίνουμε 
νερό, να λουζόμαστε, να πλένουμε 
και να χέζουμε τόσο φτηνά! Στην 
Ευρώπη αυτά κοστίζουν! 
     Τελικά το ερώτημα συνεχίζει 
να είναι ένα και μοναδικό: Ως 
πότε θα τους ανεχόμαστε; 
 

ΕΔΩ ΠΑΠΠΑΣ, ΕΚΕΙ ΠΑΠΠΑΣ,  
ΝΑ Ο ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ! 
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